Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 28. júna 2016 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 28. júna 2016 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
Prítomní: 27 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka mestského úradu
10 vedúcich odborov mestského úradu, resp. v zastúpení vedúceho odboru
1 vedúci kancelárie primátora mesta
4 zamestnanci mestského úradu
5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
8 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
5 občanov
2 novinári
zapisovateľka
Program:
a/
b/

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

1.1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úprave podmienok a poskytovania
finančného prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku
na dopravu do detského domova a z detského domova a príspevku na tvorbu
úspor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulice a námestia
v meste Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení používania pyrotechnických
výrobkov na území mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Územnom pláne mesta Trnava
a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta
Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o
Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a
zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny
Trnava - Zmena ÚPN CMZ 02/2016 Dvorové krídlo na Štefánikovej č. 3
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy
Majetkové záležitosti
Predaj bytov
Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Spolufinancovanie projektu „Rozšírenie zberu a zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov v meste Trnava

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

2.1
3.1
4.
5.1
6.1
7.1
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7.2

7.3
7.4
8.1
9.1
9.2
10.1
11.1
12.1
13.1

14.
15.
16.

Spolufinancovanie projektov v rámci výzvy na cezhraničnú spoluprácu SR - ČR
„Rozvoj polytechnickej výchovy a propagácia technických profesií na základných
a stredných školách“
Projekt na adaptáciu na zmeny klímy z programu LIFE 2014-2020
Rozvoj sakrálneho turizmu Trnava - Břeclav
Návrh Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Trnava
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok
2016
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od
04.05.2016 do 14.06.2016
Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava
za rok 2015
Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor –
Hudobná škola YAMAHA v Trnave
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2016
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 28.06.2016 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od
28.04.2016 do 08.06.2016
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

12. 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 21 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
počet zvýšil na 27.)
Za overovateľov zápisnice z 12. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Tibor Pekarčík a Ing. Peter Halada.
Za overovateľov zápisnice z 11. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 17. mája 2016 vystúpil poslanec MUDr. Branislav Kramár. Skonštatoval, že
zápisnicu overovatelia prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom i podpísal spolu s ďalším
overovateľom Ing. Adamom Peciarom.
V zmysle čl. 11 ods. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava pracovné predsedníctvo je zložené z primátora, prvého zástupcu primátora
Mgr. Tibora Pekarčíka, druhého zástupcu primátora mesta Mgr. Mateja Lančariča a dvoch
zástupcov najväčších poslaneckých klubov Mgr. Ing. Mariána Galbavého a Mgr. Rastislava
Mráza. Poslanec Mgr. Ing. Marián Galbavý sa z rokovania ospravedlnil a keďže podľa
citovaného článku predsedníctvo pozostáva z minimálne troch členov, ďalší člen doplnený
nebol.
Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie navrhla poslanca
mestského zastupiteľstva Ing. Juraja Novotu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim za členov návrhovej komisie
odporučení poslanci Mgr. Marek Neštický a Bc. Martin Královič.
Zo strany poslancov pripomienky, resp. iné návrhy k zloženiu návrhovej komisie neboli
vznesené.
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Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bola návrhová komisia schválená
v zložení : Ing. Juraj Novota, Bc. Martin Královič a Mgr. Marek Neštický.
Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 21. júna 2016 odporučila nasledovné úpravy
v návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva :
a/ stiahnuť z rokovania
Materiál č. 4.1
Priamy predaj pozemkov na Bratislavskej ulici (BEGAM, s. r. o.)
Dôvod: na predaj pozemkov vypísať verejnú obchodnú súťaž.
b/ nepostúpiť na rokovanie
Materiál č. 4.5
Predaj pozemkov pod stavbou na Ulici gen. Goliána č. 48 v Trnave (Holand Invest a.s.)
Dôvod: materiál mestská rada hlasovaním nepostúpila na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
c/ zaradiť na rokovanie
Materiál č. 4.21
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu vody na Šrobárovej ulici v Trnave
(Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.)
Dôvod: odporúčanie Majetkovej komisie MZ z mimoriadneho zasadnutia konaného
21.06.2016.
d/ stiahnuť z rokovania
Materiál č. 8.1
Návrh Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Trnava
Dôvod: postúpiť na vyjadrenie Komisie na riešenie mandátov a sťažností MZ a následne
zaradiť do programu MZ v mesiaci október 2016.
e/ zaradiť na rokovanie
Materiál č. 14.1
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie v roku 2016 z rozpočtu mesta Trnava
Dôvod: žiadosť o poskytnutie dotácie na základe doručenej žiadosti.
f/ zaradiť na rokovanie
v rámci bodu č. 15. Rôzne
Prezentácia statickej dopravy v meste Trnava - analytickej časti
Dôvod: plnenie uznesenia MZ č. 215 z 8.9.2015; prezentácia doteraz spracovaných analýz,
webovej aplikačnej časti a rozpracovanosti návrhovej časti Koncepcie rozvoja statickej
dopravy v meste Trnava spoločnosťou AUREX, spol. s r. o.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - podotkol, že zástupcovia spoločnosti
AUREX, spol. s r.o. budú na rokovaní prítomní o 17,00 h. Odporučil dať priestor na ich
prezentáciu práve v tomto čase, následne po dokončení práve prerokovávaného materiálu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci vzniesli tieto pripomienky k programu
rokovania :
Mgr. Rastislav Mráz - vypustiť z programu materiál č. 6.1 - Návrh na výnimku
z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava. Návrh predložil v nadväznosti na
zasadnutie Bytovej komisie MZ konanej dňa 27.06.2016 a stretnutie poslaneckého klubu
KDH. Po stretnutí so žiadateľom o výnimku p. Dxxxxx sú tu určité dôvody, ktoré by nazval
ako osobitný zreteľ, preto o veci odporučil diskutovať a návrh predložiť na ďalšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
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p. Juraj Fuzák - vypustiť z programu rokovania materiál č. 4.20 - Rozšírenie výmery
prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Saleziánska 21 - A-MONT, spol. s.r.o.
Podotkol, že vecou sa zaoberali vo výbore mestskej časti aj na základe podnetov občanov.
Odporučil ho v budúcnosti riešiť ako objekt zberných surovín, kde s menšími úpravami
spevnených plôch je možné získať cca 40 parkovacích miest, ktorých je v tejto lokalite
nedostatok.
Ďalšie pripomienky k programu rokovania mestského zastupiteľstva neodzneli. Následne
prebehlo hlasovanie o pripomienkach.
O každom odporúčaní mestskej rady sa hlasovalo osobitne:
- o stiahnutí materiálu č. 4.1 (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1),
- o nepostúpení materiálu č. 4.5 (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0),
- o zaradení materiálu č. 4.21 (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0),
- o stiahnutí materiálu č. 8.1 (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0),
- o zaradení materiálu č. 14.1 (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0),
- o zaradení prezentácie k statickej doprave do bodu „Rôzne“ (za 25, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0).
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Mráza
na vypustenie materiálu č. 6.1.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Fuzáka
na vypustenie materiálu č. 4.20.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol program rokovania 12.
riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava schválený.

Následne poslanci pristúpili k prerokovávaniu materiálov v zmysle schváleného
programu rokovania:
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko
Mesto je v zmysle zákona naďalej tým subjektom, ktorý zodpovedá za nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“) na svojom
území. Zákonom č. 79/2015 Z. z. dochádza k zmene systému financovania triedených
zložiek komunálneho odpadu, pre ktoré je ustanovená tzv. rozšírená zodpovednosť
výrobcov, teda pre odpady z obalov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory,
odpadové pneumatiky a odpady z neobalových výrobkov.
Všetky náklady spojené so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vrátane zberných nádob znášajú
výrobcovia vyhradených výrobkov resp. organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len
„OZV“), s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
Návrh nariadenia prináša prehľad o kompletnom nakladaní s KO a DSO, popisuje
jednotlivé systémy zberov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území
mesta v súlade s novým zákonom.
V závere spravodajskej správy vyzval obyvateľov, že ak nechcú, aby mesto platilo OZV,
musia separovať odpad podľa jednotlivých komodít. Takto získané prostriedky môže mesto
použiť na projekty v rámci územia mesta. Zároveň informoval, že v zberných dvoroch nie je
možné odovzdávať pneumatiky, tieto je povinné odobrať predajca, resp. pneuservis. Drobný
stavebný odpad sa bude odovzdávať za poplatok 20,- eur za 1 tonu na skládke, kde budú
zabezpečené technické prostriedky, keďže kvalifikovaný odhad podľa usmernenia
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príslušného ministerstva nebude možné na zbernom dvore urobiť. Ak však obyvateľ prinesie
drobnú stavebnú suť v malom množstve, na zbernom dvore bude odobratá bezplatne.
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 03.06.2016 do 13.06.2016.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky a hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku Komisie životného prostredia a PH MZ zaevidovanú pod č. 1 neakceptovať,
b/ pripomienku Komisie životného prostredia a PH MZ zaevidovanú pod č. 2 neakceptovať,
c/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod č. 3 akceptovať,
d/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod č. 4 akceptovať,
e/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod č. 5 neakceptovať,
f/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod č. 6 akceptovať,
g/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod č. 7 neakceptovať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s ďalšími návrhmi :
h/ v čl. 11 ods. 4 doplniť text
"Zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú nebezpečným odpadom, je možné odovzdať na
zberných dvoroch v meste Trnava."
i/ v čl. 20 ods. 1 pôvodný text upraviť tak, že budú vypustené prevádzkové hodiny
„Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli v nasledujúcich lokalitách:
Mikovíniho ul. (Vajslova dolina)
Tajovského ul. (Prednádražie)
Sasinkova ul. (Družba)
Ul. A. Kmeťa (Zátvor)
Cukrová ul. (za cukrovarom)
Bottova ul. (pri ZŠ)
Modranka (Sereďská ulica)"
j/ v čl. 25 pôvodný ods. 3 preznačiť na ...4... a doplniť dátum účinnosti VZN
"Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 17. júla 2016."
k/ v čl. 25 doplniť nový ods. 3 s textom
"Prevádzkové hodiny zberných dvorov budú určené osobitne uznesením Mestskej rady
mesta Trnava."
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - vzniesol niekoľko poznámok k nariadeniu : doplniť
nariadenie zákazom vyhadzovania komunálneho odpadu mimo zberných nádob a vyberania
cudzími osobami; spomenul riešenie problému ukradnutej zbernej nádoby a následné
dodanie novej; nemožnosť označovať zberné nádoby, životnosť zberných nádob; označenie
zberných stojísk informatívnymi tabuľkami s oznamom, čo je možné na stojisku ukladať a čo
nie; problém s odvozom kontajnera na sklo pri BD Jiráskova 16; fungovanie občianskych
hliadok na zabezpečenie dodržiavania čistoty v okolí stojísk na komunálny odpad.
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - reagoval na vystúpenie kolegu a uviedol, že mesto
poskytuje zberné nádoby zdarma v prípade prvého a druhého kusu nádoby, tretí kus už je za
poplatok. Nádobu si môže občan označiť číslom rodinného domu, prípadne aj ulicou. Zberné
nádoby na sklo sa odvážajú raz mesačne, avšak často bývajú zapĺňané skleneným odpadom
z prevádzok.
Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ - konštatoval, že na nádobách sú nálepky s uvedením
telefónneho čísla, na ktorom treba nahlásiť jej naplnenie a skorší odvoz.
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Ing. Adam Peciar, poslanec MZ - sa zaujímal o možnosť sankcionovania pri uložení
odpadu mimo zbernej nádoby. Preventívne osadiť tabule i s uvedením výšky pokuty pri
nedodržaní príslušných ustanovení na ukladanie odpadu.
Mgr. Igor Keleši, náčelník MsP - v zmysle platného VZN č. 25 o čistote a poriadku je
možné uložiť pokutu pri zistení priestupku do výšky 33,- eur. Osoby, ktoré sa však takého
priestupku dopúšťajú majú „priestupkovú imunitu“, sú nepostihnuteľní. K záležitosti vyberania
vecí z kontajnerov sa nevedel vyjadriť.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - uviedol, že pri bráne zberného dvora na Kopánke boli
v nedeľu obrovské kopy odpadu a boli tam ešte aj v pondelok. Odporučil uvažovať o otvorení
zberného dvora na pár hodín v nedeľu poobede, resp. pristaviť kontajner.
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - predĺženie otváracích hodín zberných dvorov nič
nevyrieši, jediným riešením sú kamery a nekompromisne postihovať tých, ktorí sa priestupku
dopustia. Zamestnanec zberného dvora má zodpovednosť za upratanie neporiadku pred
zberným dvorom hneď po príchode do práce; záležitosť si preverí.
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o pripomienkach vznesených k návrhu VZN :
- MZ sa hlasovaním (za 25, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0) stotožnilo s odporúčaním
mestskej rady a pripomienku pod por. č. 1 neakceptovalo,
- MZ sa hlasovaním (za 24, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 0) stotožnilo s odporúčaním
mestskej rady a pripomienku pod por. č. 2 neakceptovalo,
- MZ sa hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) stotožnilo s odporúčaním
mestskej rady a pripomienku pod por. č. 3 akceptovalo,
- MZ sa hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) stotožnilo s odporúčaním
mestskej rady a pripomienku pod por. č. 4 akceptovalo,
- MZ sa hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) stotožnilo s odporúčaním
mestskej rady a pripomienku pod por. č. 5 neakceptovalo,
- MZ sa hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) stotožnilo s odporúčaním
mestskej rady a pripomienku pod por. č. 6 akceptovalo,
- MZ sa hlasovaním (za 26, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0) stotožnilo s odporúčaním
mestskej rady a pripomienku pod por. č. 7 neakceptovalo.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) boli schválené en block ďalšie
návrhy mestskej rady.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ a predseda NK - pri hlasovaní uviedol, že návrh
poslanca Čavojského bol iný, než návrh zapracovaný v tabuľke pripomienok, ktorý bol
zameraný na zákaz vyberania odpadu zo zberných nádob.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - podotkol, že nariadenie je mestský zákon a každý,
kto predkladá pripomienku, má ju mať zapracovanú v normatívnom texte, teda presne podľa
článkov. Skonštatoval, že o pripomienke č. 1 sa hlasovalo a je totožná s pripomienkou
poslanca Čavojského. Hlasovaním schválená nebola a dvakrát hlasovať o tom istom sa
nebude. V závere svojho vystúpenia uviedol, že osobne mu neprekáža, ak si niekto pre svoju
potrebu z kontajnera niečo vyberie a dodržiava pritom Všeobecne záväzné nariadenie č. 25.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - sformuloval text do čl. 3 ods. 5 „Zakazuje sa vyberať
odpad zo zberných nádob mimo zbernej nádoby.“
Hlasovaním (za 10, proti 1, zdržali sa 15, nehlasoval 0) nebol prijatý pozmeňovací návrh
vznesený poslancom Čavojským.
Hlasovaním (za 24, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 404,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 462 v zmysle prerokovávaného
materiálu a schválených pripomienok.
Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úprave podmienok a poskytovania
finančného prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na
dopravu do detského domova a z detského domova a príspevku na tvorbu úspor
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Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Obci vyplýva v zmysle zákona možnosť vyčleniť zo svojho rozpočtu finančné
prostriedky, ktoré majú pomôcť úprave a obnove rodinných vzťahov, vrátane bytových
a sociálnych pomerov, medzi rodičom a dieťaťom, ktoré bolo na základe právoplatného
rozsudku súdu umiestnené do detského domova.
V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže
Mesto Trnava na udržiavanie a podporu rodinných vzťahov poskytnúť rodičovi dieťaťa, alebo
osobe, ktorá sa stará o dieťa, príspevok na dopravu do detského domova a z detského
domova. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili
a neobnovili rodinné pomery rodičov tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť naspäť do rodinného
prostredia, Mesto Trnava poskytne dieťaťu na uľahčenie a podporu budúceho
osamostatnenia sa príspevok na tvorbu úspor.
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 06.06.2016 do 16.06.2016.
V určenej lehote bola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienku a hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod č. 1 akceptovať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez ďalších pozmeňovacích návrhov.
V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) sa mestské zastupiteľstvo
stotožnilo s odporúčaním mestskej rady a pripomienku k návrhu VZN zaevidovanú pod
bodom č. 1 akceptovalo.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 405,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 463 v zmysle prerokovávaného
materiálu a schváleného návrhu.

Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulice a námestia
v meste Trnava
Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák, Dr. h. c.
Všeobecne záväzným nariadením sa predkladal návrh na určenie názvu novej ulice
v meste Trnava, územne spadajúcej do mestskej časti Trnava – sever. Konkrétne ide
o komunikáciu v novovznikajúcej obytnej zóne Pekné pole, kde sa začali vydávať stavebné
povolenia. Mestský úrad v Trnave a Výbor mestskej časti Trnava – sever navrhli pre túto
ulicu pomenovanie „Dobšinského ulica“ po spisovateľovi Pavlovi Dobšinskom. Názov
v uvedenom tvare (iba priezvisko) sa predkladá z dôvodu, že už pri pomenovávaní neďalekej
Schumerovej ulice ho odporúčali zložky integrovaného záchranného systému, kvôli
jednoznačnému zadávaniu názvu ulice do GPS.
Zároveň
bol predložený návrh na pomenovanie kruhového námestie pred
Bernolákovou bránou (za Františkánskym kostolom v Trnave) názvom ...Námestie
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Konštancie... Pomenovanie tohto priestoru má historický kontext a navrhla ho Komisia na
udeľovanie ocenení mesta Trnavy na svojom zasadaní dňa 22.1.2016. V prípade prijatia
tohto návrhu nevzniknú žiadnej firme, ani obyvateľovi mesta administratívne, ani finančné
povinnosti. Výbor mestskej časti Trnava – stred sa týmto návrhom zaoberal a zaujal k nemu
neutrálne stanovisko. Podľa vyjadrenia Odboru územného rozvoja a koncepcií je toto verejné
priestranstvo vhodné pomenovať a k navrhovanému názvu nemá výhrady.
V závere svojho vystúpenia spravodajca spresnil pripomienku p. Ondruškovej, ktorá sa
dostala do tabuľky na vyhodnotenie pripomienok len so zdôvodnením, nie s presným
názvom na pomenovanie námestia. Jej návrh bol totožný s tým, ktorý mestská rada
odporučila akceptovať.
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 07.06.2016 do 17.06.2016.
V určenej lehote bola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila takto zapracovanú pripomienku a hlasovaním
odporučila :
a/ pripomienku p. Dáše Oxxxxxxxxxxx zaevidovanú pod č. 1 v znení uvedenom v tabuľke
na vyhodnotenie pripomienok neakceptovať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s pozmeňovacím návrhom :
b/ v materiáli riešené námestie na základe konzultácií s historikmi pomenovať ako
...Námestie kráľovnej Konštancie...
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - žiadal mestský úrad o preverenie správnosti názvu
„Schummerovej ulice“ po gramatickej stránke.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola schválená pripomienka
vznesená k návrhu nariadenia.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 406,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 464 v zmysle prerokovávaného
materiálu a schválenej pripomienky.

Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení používania pyrotechnických
výrobkov na území mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
S účinnosťou k 2. 12. 2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorý v zmysle § 53 ods. 2 umožňuje z dôvodu ochrany verejného
poriadku
mestám obmedziť alebo zakázať prostredníctvom nariadenia používanie
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1, T1 na svojom území.
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie
pyrotechnických výrobkov na území mesta a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu
zdravých podmienok občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom
z používania najmä zábavnej pyrotechniky.
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Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje jednotlivé druhy a kategórie pyrotechnických
výrobkov, no hlavným zdrojom prípadného obťažovania občanov je zábavná pyrotechnika,
ktorá najmä v predvianočnom období je používaná veľmi často a najmä na sídliskách, kde je
hustejšie osídlenie, pôsobí obťažujúco a má tiež neblahý vplyv na malé deti a doma chované
zvieratá. Vo VZN je upravené obmedzenie používania kategórie F2, F3, ktorých použitie je
mimo vymedzeného obdobia, týkajúceho sa oslavy koncu roku (Silvestra), zakázané.
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 06.06.2016 do 16.06.2016.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 407,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 465 v zmysle prerokovávaného
materiálu.

Materiál č. 1.5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Územnom pláne mesta Trnava
a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Mesto Trnava - orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu
dokumentáciu je v zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov povinný sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na ktorých základe bola
navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo aj na
základe verejnej požiadavky, orgán územného plánovania obstará
doplnok alebo
zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Nakoľko zmeny v záväznej časti sú rozsiahlejšieho
charakteru a aj sa logickejšie popreskupovali vo funkčných kódoch časti v doplňujúcich
ustanoveniach, pre lepšiu čitateľnosť sa vydáva nové nariadenie, ktorým sa ruší staré VZN
č. 345 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Návrh Zmeny 03/2015 - Úprava regulatívov záväznej časti vychádza zo skúseností
a poznatkov získaných pri povoľovaní stavieb, potreby uplatnenia eliminačných regulatívov
vo vzťahu ku klimatickým zmenám, potreby presnejšieho zadefinovania niektorých pojmov
ako aj reálnych potrieb pri riadení územného rozvoja mesta.
Zmeny riešia najmä: zväčšenie pozemkov v zónach rodinných domov, zväčšenie plôch
zelene aj verejnej, presnejšie zadefinovanie uličnej čiary, spresnenia v oblasti zelene,
povinnosť riešiť strešnú zeleň u objektov vybavenosti a priemyselných objektov, povinnosť
budovať viacpodlažné parkovanie od 70 parkovacích miest, umiestnenie cyklostojanov pri
vybavenosti a priemysle, doplnenie vodného manažmentu, usmernenia v oblasti energetiky,
ochrany pre elektromagnetickým žiarením, doplnenie nutnosti spracovania územných plánov
zón v rozvojových lokalitách a doplnenie grafickej časti o výkres stabilizovaných
a rozvojových území.
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.
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Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 07.06.2016 do 17.06.2016.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom - viacpodlažné parkovanie pri priemysle a vybavenosti, ktoré je vo
VZN stanovené od 70 parkovacích miest, zvýšiť na 100.
(Úprava sa bude týkať druhej časti, čl. 3, vo funkčnom bloku A.04, B.06, C.01, C.02
v doplňujúcich ustanoveniach v odseku – Riešenie statickej dopravy v druhom pododseku,
kde sa číslo 70 mení na 100.)
Stanovisko v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb.:
Spracovateľ materiálu požiadal Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky
o preskúmanie návrhu územného plánu v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
V stanovisku zo dňa 17.06.2016 sa
o. i. uvádza, cit. „...odporúčame Mestskému
zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť predložený územný plán - zmena 03/2015 - Úprava
regulatívov záväznej časti.“
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené
neboli.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady v súvislosti so zvýšením počtu parkovacích miest na 100 pri viacpodlažnom parkovaní
pri priemysle a vybavenosti.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 408,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 466 v zmysle prerokovávaného
materiálu a schválenej pripomienky.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - skonštatoval, že schválený 150-stranový dokument,
ktorý mesto posúva na špičku medzi mestami Slovenskej republiky, počíta dobre s limitami,
aby výstavba išla dopredu, spôsobom zodpovedajúcim 21. storočiu. Spracovateľom
materiálu poďakoval za jeho prípravu.

Materiál č. 1.6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o Územnom
pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší
rozvoj mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Mesto Trnava - orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu
dokumentáciu je v zmysle § 30 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov povinný sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na ktorých základe bola
navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo aj na
základe verejnej požiadavky, orgán územného plánovania obstará
doplnok alebo
zmenu územnoplánovacej dokumentácie.
Obsahom materiálu bola Zmena 04/2015 - Rozšírenie plochy vybavenosti na Ul. V.
Clementisa. V uplynulom období potrebu zmeny Územného plánu mesta Trnava si
vyžiadala skutočnosť, že vlastník jestvujúceho objektu občianskej vybavenosti na Ul. V.
Clementisa (GALAXY BOWLING CENTRUM TRNAVA) sformuloval zámer rozšíriť ho
prístavbou (o rozmeroch 10x42m) umiestnenou na časti parcely č. 5671/85. Ide o rozšírenie
kapacity už jestvujúceho fitnes centra a vytvorenie priestorov pre ďalšie športové aktivity
(aerobik, zumba, cross fitnes a výučba bojových umení). Nakoľko je táto plocha v aktuálnom
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znení Územného plánu mesta Trnava definovaná ako nezastavateľná plocha rezervovaná
pre výsadbu zelene v rámci vymedzeného funkčného bloku bývania formou viacpodlažných
bytových domov, bolo nutné obstarať zmenu územného plánu.
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 01.06.2016 do 10.06.2016.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu /.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou na doplnenie situačnej mapky súvisiacej s vypustením
chodníka v riešenom priestore.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené
neboli.
Hlasovaním (za 18, proti 3, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 409,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 467 v zmysle prerokovávaného
materiálu.

Materiál č. 2.1
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava Zmena ÚPN CMZ 02/2016 Dvorové krídlo na Štefánikovej č. 3
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava bol spracovaný v zmysle platnej
legislatívy a metodiky a na základe výsledkov verejného prerokovania bol schválený
mestským zastupiteľstvom v Trnave dňa 28.06.1994.
O zmenu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ
02/2016 Dvorové krídlo na Štefánikovej ulici požiadala firma TEXX, s.r.o. - zástupca majiteľa
nehnuteľnosti. Zmena sa týka miesta dvorovej prístavby na Štefánikovej č. 3, dostavbu
navrhujú ako južné krídlo z dôvodov vlastníctva okolitých parciel. Tak isto navrhujú zmeniť
možnú výšku dostavby na tejto parcele na tri poschodia s podkrovím. V žiadosti uvádzajú, že
nádvorie so zeleňou je dostatočne veľké a z kompozično – hmotového hľadiska
nepredstavujú tri poschodia prístavby žiaden negatívny zásah do existujúcej mestskej
štruktúry, najmä keď ide o náplň, ktorou sú startupové kancelárie nižšieho štandardu, pri
ktorých sa nepredpokladá nárast potreby pre parkovanie. Táto náplň okrem iného vhodne
doplní programový koncept novovznikajúceho centra v tejto zóne.
Zámer nie je v súlade s Územným plánom centrálnej mestskej zóny, čo sa týka polohy
dvorových krídiel ako aj výšky zástavby.
Povolenie spracovania zmeny bolo prerokované v Komisii stavebnej, územného
plánovania a kultúrnych pamiatok MZ dňa 9.6.2016, ktorá odporučila povolenie na zmenu
schváliť.
Obsahom zmeny bude stanovenie nových hmotovo - priestorových regulatívov a limitov
zástavby. V zmysle grafického návrhu hmotovo - priestorových regulatívov a limitov zástavby
platného ÚPN CMZ mesta Trnava je na pozemkoch dvorových krídiel Štefánikovej č. 3 a 4
radenie dvorových krídel nasledovné – Štefánikova č. 3 na severe a u Štefánikovej č. 4 na
juhu aj severe. Pri zmene u Štefánikovej č. 3 by prišlo k vypusteniu severného krídla a jeho
nahradeniu južným krídlom o podlažie vyšším a pri Štefánikovej č. 4, vypustenie južného
krídla.
V prípade povolenia bude spracovaný návrh zmeny a realizovaný proces
verejnoprávneho prerokovania návrhu zmeny a proces posudzovania vplyvov na životné
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prostredie. Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska bude zmena
predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s alternatívou A, t. j. povoliť spracovanie prerokúvanej zmeny územného
plánu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené
neboli.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola prijatá mestskou radou
odporúčaná alternatíva A.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 410,
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválenej alternatívy A na povolenie spracovania
zmeny územného plánu.

Materiál č. 3.1
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na
rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná tretia aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy
na rok 2016, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu aj vo finančných
operáciách.
V príjmovej časti bolo do návrhu aktualizácie rozpočtu zakomponované navýšenie príjmu
zo skládky komunálneho odpadu súvisiaceho so sanáciou a asanáciou častí objektov na
Coburgovej ulici a následným ukladaním stavebného odpadu na skládku. Navrhované bolo
aj zvýšenie príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na základe spresnenej prognózy
vývoja daní v mesiaci jún Inštitútom finančnej politiky MF SR.
Navrhovaná aktualizácia rozpočtu sa vo výdavkovej časti týka zmien v programoch
Doprava, Životné prostredie, Služby, Sociálna starostlivosť, Školstvo a vzdelávací systém,
Mládež a šport, Kultúra, Vzťahy s verejnosťou a Správa majetku a právny servis tak, ako to
bolo podrobne rozpísané v prerokovávanom materiáli.
Na financovanie vzniknutého schodku kapitálového rozpočtu vo výške 469 200,- eur
bolo navrhované použitie zdrojov z rezervného fondu, a to 259 200,- eur na realizáciu
cestičky pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta a 210 000,- eur na vybudovanie spádového
detského ihriska pri Mama klube na Limbovej ulici. Všetky zmeny rozpočtu boli podrobne
popísané v textovej časti. Aktualizácia rozpočtu predstavuje zvýšenie zdrojov a výdavkov o
652 700,- eur.
Na rokovaní mestskej rady 21.06.2016 boli primátorom mesta poskytnuté informácie
k predbežnému rozpočtu na údržbu vybraných komunikácií v meste Trnava /Ulica Poštová,
Ulica J. G. Tajovského, Ulica Mozartova, Na hlinách, Ulica Šafárikova/, ktorú by bolo možné
vykonať v priebehu letných mesiacov 2016. Mestská rada odporučila plánovaný objem
finančných prostriedkov predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie po
predchádzajúcom preverení technického stavu inžinierskych sietí pod týmito komunikáciami.
K predmetnej veci bolo zvolané mimoriadne zasadnutie mestskej rady, ktoré sa konalo
28.06.2016, pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
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Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - v závere spravodajskej správy
informoval poslancov o záveroch z mimoriadneho zasadnutia mestskej rady a v nadväznosti
na závery z rokovania predložil nový návrh uznesenia:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok
2016
2. Schvaľuje
a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016
b) použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
259 200
 cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - realizácia
210 000
 spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici realizácia
100 000
 Vodáreň – dvor č. 1 – realizácia
150 000
 Zátvor – dvor č. 2 a 3 – realizácia
100 000
 nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov – realizácia
293 000
 realizácia nových parkovísk
c) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava...

Rozprava:
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - vyjadril sa k cyklochodníku Kamenný mlyn.
Skonštatoval, že pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok prebehla plodná diskusia z dôvodu
opravy tejto cestičky. Poslanci sa dohodli na nejakej výške a pri predkladaní aktualizácie
rozpočtu si prečítal viacero dôvodov na navýšenie prostriedkov na túto investičnú akciu
o 100 %. Navrhol preto, aby sa o tejto investícii hlasovalo osobitne, nakoľko ide o výrazné
zvýšenie elokovaných prostriedkov.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ - zdôvodnil pripomienkovanú akciu. Uviedol, že
k navýšeniu ceny tohto projektu došlo zmenou koncepcie, t. j. odkloneniu z pôvodne
projektovanej trasy, vybudovanie nového chodníka s obrubníkmi a verejným osvetlením
formou ledkových svietidiel v počte 37 ks svetelných zdrojov, čo je progresívne a dobré
riešenie. Niektoré položky by sa dali cenovo vyregulovať, resp. vypustiť. Pri dobrom
zostavení súťažných podmienok sa môže na projekte ušetriť a cena môže byť pod 400 tisíc
eur, napr. zmenou druhu osvetlenia, zmenou miesta uloženia sute a pod. Cena bude úplne
iná, pretože táto vychádza z rozpočtovaných nákladov a z cenových ponúk.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - poukázal na priemernú cenu 80,- eur za 1 m2
cyklochodníka a skonštatoval, že v takýchto cenách sa stavajú cesty, ktorými prechádzajú
vozidlá so záťažou 40 t. Zaujímal sa o vyťaženie chodníka oproti ostatným chodníkom
v meste, ktoré by sa za túto cenu dali opraviť.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že ide o komunikáciu v dĺžke 1,5
km a chodník je strategickým napojením s ostatnými obcami.
Ing. Adam Peciar, poslanec MZ - ide o prepojenie s regionálnou cyklotrasou a rozširuje
sa na šírku zodpovedajúcu norme, pričom o výške skutočných nákladov na realizáciu sa
rozhodne v transparentnej súťaži.
Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ - nespochybňoval cyklochodník, ktorý je dôležitý, ale
odporúčal vychádzať z reálneho stavu, keďže je chodník aj v lesoparku. Zároveň položil
otázku, ako donútiť cyklistov, aby využívali len cyklochodník a prečo v jednej línii riešiť
cyklochodník aj chodník pre chodcov. Riešiť komunikáciu stožiarmi s dvomi výložníky
považoval za úplne absurdné.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ - k technickému riešeniu svetiel sa nevyjadroval,
keďže vec riešil technik z Nitry. Po odbornej stránke to posúdiť nevie, ale žiadne negatívne
stanovisko tých, ktorí sa vyjadrovali k technickej dokumentácii komplexne, doručené nebolo.
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Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - uviedol, že bývalé mestské
zastupiteľstvo i vedenie mesta schválilo individuálnu bytovú výstavbu Kamenný mlyn,
s jedinou možnosťou peších dostať sa tam po chodníku bez osvetlenia, resp. po rozbitom
cyklochodníku. Osvetlenie v lesoparku nie je možné budovať, keďže pozemky nie sú
majetkovo vysporiadané. Jedinou možnou alternatívou je vybudovanie združeného
chodníka. Terajší cyklochodník je úplne rozbitý a preto i cyklisti využívajú na prejazd chodník
vo vnútri lesoparku.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že vytesnenie cyklistov zo stredu
lesoparku je cieľom pre vybudovanie dotknutej komunikácie. Stredová časť bude držaná pre
peších, vonkajšia pre cyklistov a v nočných hodinách aj pre peších.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - nespochybňoval investíciu, ale poukázal na náklady
na 1 m2. Chodník pre peších odporúčal cez lesopark, aby nevznikali kolízie s cyklistami.
Hlasovaním (za 11, proti 7, zdržali sa 4, nehlasoval 0) nebol prijatý návrh poslanca
Haladu na oddelené hlasovanie o cyklochodníku Kamenný mlyn.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady z mimoriadneho zasadnutia 28.06.2016, ktoré bolo odprezentované poslancom
Pekarčíkom v závere spravodajskej správy.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 411
v znení, ktoré vyplynulo z materiálu a zo záverov mimoriadneho zasadnutia mestskej rady.

Materiál č. 4
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák, Dr. h. c.
Č. 4.1
Priamy predaj pozemkov na Bratislavskej ulici (BEGAM, s. r. o.)
Spoločnosť BEGAM, s. r. o., Bratislavská 78, Trnava zaoberajúca sa predajom
a servisom vozidiel Peugeot a predajom jazdených vozidiel požiadala listom zo dňa
18.02.2016 o odkúpenie časti pozemku parc. č. 8400/2 s výmerou cca 4000 m2 na
Bratislavskej ulici. Predmetný pozemok je situovaný oproti areálu v ich vlastníctve a je
záujem ďalšieho rozšírenia programu spoločnosti. Prevádzkové kapacity spoločnosti
BEGAM sú už nepostačujúce, preto má spoločnosť záujem na časti predmetného pozemku
zriadiť plochu pre uskladnenie nových ako aj jazdených vozidiel. Na časti pozemku sú
situované podzemné inžinierske siete (horúcovod, reg. stanica plynu, dispečerský kábel, NN
kábel a STL rozvod plynu) a nad pozemkom rozvody VN, čím je využiteľnosť pozemku na
zástavbu objektmi veľmi obmedzená.
Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 15.03.2016 a pre ďalšie
rozhodovanie o kúpnej cene požiadala mestský úrad o spracovanie znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku. Všeobecná hodnota pozemku na základe
znaleckého posudku je 41,63 eura/m2. Majetková komisia odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť predaj časti pozemku parc. č. 8400/2 za cenu 40,- eur/m2 s tým, že
BEGAM zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku. Listom
z 02. 05. 2016 spoločnosť BEGAM súhlasila s odporučenou kúpnou cenou 40 eur/m2
a predložila geometrický plán na oddelenie pozemku.
Predaj častí pozemkov parc. č. 8400/2, 8400/1 a 8399/161 musí byť schválený v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený;
zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej
internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas
celej tejto doby. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci je vlastníkom
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areálu oproti predávaným pozemkom a predávané časti pozemkov sú z dôvodu zaťaženia
inžinierskymi sieťami využiteľné iba na parkovacie plochy a nízku zástavbu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského
zastupiteľstva s t i a h n u ť a vypísať verejnú obchodnú súťaž.
Odporúčanie mestskej rady na stiahnutie materiálu bolo schválené v úvode rokovania,
pri schvaľovaní programu zasadnutia.
Č. 4.2
Predaj stavebného pozemku na Ulici Rekreačná v lokalite Obytná zóna Trnava –
Kočišské
Mesto Trnava, MsÚ v Trnave zaevidoval dňa 23.05.2016 žiadosť obyvateľov mesta
o odkúpenie stavebného pozemku, parcela č. 10501/105 o výmere 697 m2 na Rekreačnej
ulici v lokalite Obytná zóna Trnava Kočišské, pre účely výstavby bezbariérového rodinného
domu.
Východisková cena 110,- eur/m2 pozemku bola stanovená znaleckým posudkom
č. 111/2009 na stanovenie všeobecnej hodnoty stavebných pozemkov v lokalite Kočišské,
ktorý vyhotovil Ing. Radovan Hxxxx. Po troch neúspešných obchodných verejných súťažiach
bola postupne znížená na 90,- eur/m2 eur a neskôr na 80,- eur/m2.
Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí majetkovej komisie dňa 31.5.2016, ktorá
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku v k. ú. Trnava p. č. 10501/105
s výmerou 697 m2 za cenu 80,- eur/m2 žiadateľom. Výška kúpnej ceny bola stanovená podľa
východiskovej ceny z poslednej neúspešnej súťaže. Predaj vybraného stavebného pozemku
žiadateľovi za poslednú východiskovú cenu 80,- eur/m2 je navrhnutý na schválenie ako
prípad osobitného zreteľa, nakoľko sa pri doteraz vyhlásených obchodných verejných
súťažiach neprihlásil žiadny záujemca o kúpu pozemku za cenu 80,- eur/m2.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 412
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.3
Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov pre
nájomníkov v reštituovaných bytových domoch
V zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých
nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je obec príslušná na konanie
o nároku na poskytnutie bytovej náhrady nájomcovi bytu v reštituovanom dome. Ak sa nájom
skončí v reštituovanom dome, nárok na bytovú náhradu má len nájomca bytu, ktorý požiada
o bytovú náhradu a ktorý je v materiálnej bytovej núdzi. Bytová náhrada na účely zákona
č. 260/2011 je náhradný nájomný byt.
Bytovú náhradu s poskytnutím dotácie je možné zaobstarať spôsobmi uvedenými v § 3
ods. (1) zákona č. 261/2011. Jedným zo spôsobov je aj kúpa náhradného bytu v bytovom
dome, v polyfunkčnom dome alebo rodinnom dome. Na obstaranie bytovej náhrady kúpou
bytu možno v zmysle zákona č. 261/2011 poskytnúť žiadateľovi dotáciu v rozsahu 100 %
oprávnených nákladov, najviac však do sumy 1 000,- eur na 1 m2 podlahovej plochy
náhradného bytu.
Vzhľadom na to, že za kúpnu cenu 1 000,- eur/m2 podlahovej plochy nie je možné
v Trnave kúpiť byt, ktorý by spĺňal technické parametre v zmysle §11 ods. 2 až 8 zákona
č. 261/2011Z. z., mesto sa snaží zabezpečiť náhradné byty rekonštrukciou mestských bytov
v zmysle § 3 ods. 1) písm. h) zákona a stavebnou úpravou nebytových priestorov, ktorými sa
získa náhradný byt zmysle § 3 ods. 1) písm. c) zákona. Na rekonštrukciu bytov vo vlastníctve
obce poskytne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len
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„ministerstvo“) dotáciu vo výške 100 % oprávnených nákladov, max. 500,- eur/m2 podlahovej
plochy bytu. Na stavebné úpravy nebytového priestoru možno poskytnúť dotáciu v rozsahu
100 % oprávnených nákladov, najviac však do sumy 800,- eur na 1 m2 podlahovej plochy
bytu. Žiadateľom o poskytnutie dotácie je obec. Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe
zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom. Podmienky poskytnutia dotácie sú
presne určené a musí ich zabezpečiť žiadateľ.
Aktuálne môže mesto Trnava zabezpečiť rekonštrukciou a stavebnými úpravami 3
bytové náhrady a to rekonštrukciou 1- izbového bytu č. 20 na Ulici gen. Goliána č. 6001/1
v Trnave o podlahovej ploche 31,02 m2, 1- izbového bytu č. 51 na Ulici gen. Goliána
č. 6009/20 v Trnave o podlahovej ploche 32,96 m2 a stavebnými úpravami nebytového
priestoru č. 8 (skladu) situovaného na 1. podlaží bytového domu na Ulici Kollárova č. 3
v Trnave môže vzniknúť 3 - izbový byt, na ktoré bude mesto žiadať dotáciu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 413
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.4
Predaj pozemku pod stavbou na Ulici Limbová č. 10 v Trnave
Stavba so súpisným číslom 6866 na parc. reg. „C“ č. 8399/134 je zapísaná v katastri
nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 12232; pozemok pod stavbou je vo
vlastníctve mesta Trnava. V decembri 2015 požiadali vlastníci budovy o odpredaj parcely
reg. „C“ č. 8399/134, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 508 m² a ponúkli kúpnu cenu
20,- eur/m².
Majetková komisia prerokovala žiadosť na svojom zasadnutí dňa 12. 1. 2016
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť predaj požadovaného
pozemku pod stavbou na Ulici Limbová č. 10 v Trnave s výmerou 508 m² za cenu 50,eur/m2, t. j. spolu za 25 400 eur, s čím následne žiadatelia vyjadrili súhlas.
Predkladaný návrh na priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov rieši konečné
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov
na Ulici Limbová č. 10 v Trnave.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 414
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.5
Predaj pozemkov pod stavbou na Ulici gen. Goliána č. 48 v Trnave (Holand Invest a.s.)
Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa mnohokrát zaoberala
majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pod obchodmi na Ulici gen. Goliána č. 48
v Trnave aj z dôvodu, že predmetná stavba obchodnej vybavenosti sídliska Linčianska
viackrát zmenila svojho vlastníka.
Pozemky pod obchodmi sú vo vlastníctve mesta Trnava, zapísané v katastri
nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000 ako parcela registra „C“ č. 8399/140,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 138 m² a parcela registra „C“ č. 8399/141,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 196 m².
Majetková
komisia
oslovila
spoločnosť
Holand
Invest
a.s.
s ponukou
na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou súpisné č. 6020 odkúpením od
mesta Trnava za cenu 50,- eur/m². V takomto prípade je možný priamy predaj majetku
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mesta v zmysle § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, nakoľko ide o prevod pozemkov zastavaných stavbou do vlastníctva
majiteľa stavby. Kúpna cena môže byť určená na základe znaleckého posudku, prípadne sa
môže stanoviť na základe kúpnej ceny pozemkov v danej lokalite.
Spoločnosť Holand Invest a.s. doručila písomný súhlas s ponukou majetkovej komisie
na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod obchodmi na Ulici gen. Goliána č. 48
v Trnave, na základe ktorého bol spracovaný tento materiál k predaju pozemkov pod stavbou
súpisné č. 6020, parciel registra „C“ č.: 8399/140 a 8399/141, spolu s výmerou 334 m² za
kúpnu cenu 50,- eur/m2, t. j. spolu za 16 700,- eur.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním n e p o s t ú p i l a
materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Odporúčanie mestskej rady bolo schválené v úvode rokovania, pri schvaľovaní
programu zasadnutia.
Č. 4.6
Súhlas s použitím pozemkov na uloženie inžinierskych sietí (TT-DEV, s. r. o.)
Spoločnosť ambiente SK s.r.o., požiadala za stavebníka TT Dev, s.r.o. 13.5.2016
o súhlas s použitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 10555/21 a 1055/22 (v blízkosti PSA)
na uloženie inžinierskych sietí pre polyfunkčný areál Trnava (PATT).
Majetková komisia na svojom zasadnutí 31. 5. 2016 odporučila mestskému
zastupiteľstvu v zmysle §14 ods. 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený súhlasiť s použitím pozemkov
v k. ú. Trnava parc. č. 10555/21 a 10555/22 na uloženie inžinierskych sietí: plynovodu,
vodovodu, kanalizácie, vedenia VN.
Na základe uznesenia bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena. Po vybudovaní stavby a predložení geometrického plánu na vklad vecného
bremena do katastra nehnuteľností bude uzavretá zmluva o zriadení vecného bremena.
Stavebník TT Dev, s.r.o. má záujem na pozemkoch mesta umiestniť 4 siete, každá s dĺžkou
22,48 m. Výška odplaty pri dĺžke siete nad 10 m do 50 m vrátane je 202,80 eura.
Podľa vyjadrenia TT-IT, s. r. o. , ako správcu metropolitnej optickej siete TOMNET, zo
dňa 25.5.2016, nepožaduje pripokládku chráničky v danej lokalite. Uloženie sietí pod
komunikáciou je potrebné realizovať bezvýkopovou metódou podtláčaním. Dňa 7. 6. 2016
ambiente SK s.r.o., za stavebníka TT Dev, s.r.o., mailom súhlasila s navrhnutým riešením.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 415
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.7
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie prekládky kanalizácie, šácht a zriadenie
vecného bremena (PRAEDIUM – SK, s. r. o.)
Spoločnosť PRAEDIUM SK, s. r. o. požiadala o súhlas so situovaním 4 ks kanalizačných
šácht a 1 ks teplovodnej šachty na pozemkoch mesta. Z predloženej projektovej
dokumentácie bolo zistené, že 3 kanalizačné šachty sú súčasťou prekládky verejnej
kanalizácie, situovanej v dľžke 38 m na mestských pozemkoch, 1 kanalizačná šachta je
súčasťou prípojky kanalizácie. Šachty k rozvodom inžinierských sietí je možné umiestňovať
na pozemkoch vo vlastníctve mesta v zmysle §14 bodu 3. Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení
doplnkov tak, že na takéto pozemky bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné
bremeno v prospech vlastníka šachty. Odplata za zriadenie vecného bremena je vo výške
481,61 eura/šachtu.
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Umiestňovanie rozvodov kanalizácie na pozemkoch mesta je možné v zmysle §14 bodu
bodu 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení doplnkov tak, že na takéto pozemky bude
zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka kanalizácie.
Odplata za zriadenie vecného bremena je na základe dľžky kanalizácie. Pri dĺžke kanalizácie
38 m je odplata vo výške 202,80 eura.
Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 31. 05. 2016 a odporučila
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením prekládky verejnej kanalizácie, 4 ks
kanalizačných šácht a 1 ks teplovodnej šachty na pozemkoch vo vlastníctve mesta
a zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka
kanalizácie a šácht. Jednorazová odplata je vo výške 2 610,85 eura (202,80 eura –
kanalizácia + 2 408,05 eura – šachty).
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 416
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.8
Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie elektrického vedenia NN a VN pre
Záhradkársku osadu Trnava Kamenný mlyn – Biely Kostol (Západoslovenská
distribučná a. s.)
Mestský úrad v Trnave dostal dňa 22.4.2016 na vedomie „Doplnenie žiadosti o vydanie
stavebného povolenia“ adresovanej na MsÚ v Trnave, Odbor stavebný a životného
prostredia, od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Spoločnosť okrem iného namieta, že uzatvorenie osobitnej Dohody s Mestom Trnava
o umiestnení rozvodov elektriny na pozemkoch vo vlastníctve mesta mimo zastavaného
územia nie je potrebné, nakoľko podľa § 11 písm. f) zákona č. 251/2012 o energetike sa
nemusí pre výstavbu elektrického vedenia vyžadovať súhlas vlastníka pozemku mimo
zastavaného územia.
Ide o pozemky mesta Trnava, a to parcely reg. C č. 10883/3 (v právnom stave parc. reg.
E č. 2045 zapísaná na LV 5000) a parcela reg. C č. 10881/3 (v právnom stave parc. reg. E
č. 2009/1 zapísaná na LV 5000).
Účelom stavby je zrealizovanie rozvodov elektriny pre záhradkársku osadu v lokalite
Kamenný mlyn v Trnave. Investorom stavby je spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Majetková komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na svojom zasadnutí dňa
31.5.2016 zaoberala žiadosťou a po prerokovaní materiálu zaujala nasledovné stanovisko:
V zmysle ods. 5 § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta súhlasiť
s umiestnením rozvodov elektriny mimo zastavaného územia mesta, t. j. v prípade
zákonného vecného bremena, vybudovaných v rámci líniovej stavby „Rozšírenie distribučnej
siete ZSE – VNk, TS, NNk pre Záhradkársku osadu a rekreačné domy“, podľa projektu
schváleného stavebným úradom, na pozemkoch mesta v k. ú. Trnava, parcela reg. C
č. 10883/3 (v právnom stave parc. reg. E č. 2045 zapísaná na LV 5000) a parcela reg. C
č. 10881/3 (v právnom stave parc. reg. E č. 2009/1 zapísaná na LV 5000), za podmienky
poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľnosti, pre
stavebníka - spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36361518, na základe osobitnej dohody.
Primeraná náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľností sa v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v tomto prípade určí podľa dĺžky rozvodov na
pozemkoch mesta. Podľa predbežných výpočtov je dĺžka rozvodov na pozemkoch mesta
cca 20 m, čo znamená 202,80 eur.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 417
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.9
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici
Ustianska a zriadenie vecného bremena (SWAN, a. s.)
Mestský úrad v Trnave prijal dňa 15.4.2016 žiadosť od spoločnosti SWAN, a. s., Borská
6, 841 04 Bratislava, o súhlas na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na pozemkoch
vo vlastníctve mesta. Jedná sa o pozemky mesta Trnava, a to parcely reg. C č. 8888, 8907/1
a 9059/1 (LV 0), v právnom stave ako časti parciel reg. E č. 1502/128 a 1502/28 zapísané na
LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava. Predmetom stavby je pokračovanie v budovaní
optickej telekomunikačnej siete v lokalite Pekné pole. Investorom stavby je spoločnosť
SWAN, a. s.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 zaoberala touto žiadosťou
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s umiestnením optickej
telekomunikačnej siete na Ulici Ustianska podľa projektu schváleného v stavebnom konaní,
na pozemkoch mesta, parcely reg. C. č. 8888, 8907/1 a 9059/1 (LV 0), v právnom stave ako
časti parciel reg. E č. 1502/128 a 1502/28 zapísané na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta
Trnava, za nasledovných podmienok:
1. Plánovaná trasa bude vedená primárne v zelených pásoch, v ktorých sa nachádzajú
udržiavané ružové záhony s tým, že po ukončení prác budú uvedené do pôvodného stavu.
Pokiaľ niektoré rastliny uhynú do jedného roka po ukončení prác, bude investor povinný
zabezpečiť ich zodpovedajúcu náhradu a postupovať v zmysle podmienok vydaného
rozkopávkového povolenia na zeleni.
2. Trasa popod vjazdy (na ľavej strane ulice) bude zrealizovaná v zmysle rozkopávkového
povolenia a uvedená do pôvodného stavu.
3. V novozrealizovanej časti chodníka (pravá strana) spoločnosť SWAN, a.s. prevezme na
seba záruku za vykonané dielo.
Na základe vyjadrenia TT – IT Trnava, s.r.o. nebude mesto Trnava požadovať
pripokládku chráničiek pre potreby optickej siete TOMNET.
Po vybudovaní stavby bude zriadené v zmysle postupu podľa § 14 ods. 5 „Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol
mestu zverený“ na dotknutých pozemkoch odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno
v prospech stavebníka, resp. investora - spoločnosti SWAN, a.s., Borská 6, 841 04
Bratislava, IČO: 47258314.
Odplata za zriadenie vecného bremena sa považuje za primeranú náhradu za
obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Výška jednorazovej primeranej náhrady sa stanoví
podľa dĺžky siete. V tomto prípade je pre dĺžku siete cca 350 m (interval od 100 do 500 m)
výška primeranej náhrady 507,- eur.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila 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 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 418
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.10
Súhlas s použitím pozemkov na rekonštrukciu plynovodov Trnava 5 Tamaškovičova –
Priemyselná a zriadenie vecného bremena (SPP, a. s.)
Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. IČO 35910739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
požiadala o vyjadrenie k pripravovanej rekonštrukcii plynovodov a prípojok v lokalite
Tamaškovičova, Bulharská, Vlárska, Šípová, Stredná, Letná, Jasná, Sladovnícka
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a Priemyselná v Trnave, na pozemkoch vo vlastníctve mesta, pre účely vydania stavebného
povolenia.
Účelom stavby je obnova zastaraných existujúcich oceľových NTL plynovodov v celkovej
dĺžke 2015,5 m a obnova NTL pripojovacích plynovodov – 113 ks prípojok v celkovej dĺžke
616,6 m na STL plynovody z polyetylénu, v rozsahu podľa priloženej situácie. Investorom
stavby je SPP – distribúcia, a.s. Bratislava.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016 zaoberala žiadosťou
a odporučila súhlasiť so stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 5. Tamaškovičova Priemyselná, UO002859“ podľa projektu schváleného v stavebnom konaní, na pozemkoch
mesta, parcely reg. C č. 6511/53, 6511/184, 6511/200, 6523/5, 6523/6, 6524/1, 6524/2,
6524/4, 6577/2, 6872/1, 6927/2, 6929/2, 6929/4, 6933/1, 6933/31, 8971/1, 8971/2, 8971/3,
8971/5, 8971/6, 8971/68, 8971/76, 8974, 8975/1, 8975/2, 8975/6, 8975/7, 8975/8, 8976/1,
8976/5, 8980/1, 8980/2, 8980/10, 8980/16, 8981, 8982, 8983, 8984, 8986, 8987, 8988,
8989, 8990, 8997, 8998, 9002, 9010, 9068/9, 9070, 9071, 9072/5, 9074/1, 9074/5 a 9085/1.
V zmysle postupu podľa § 14 ods. 1 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý mu bol zverený“, bude uzatvorená zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Nakoľko sa jedná o výmenu plynovodov a
prípojok za nové v trasách pôvodných kanálových rozvodov, po vybudovaní stavby bude
zriadené na dotknutých pozemkoch bezodplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno
v prospech stavebníka, resp. investora - spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy
44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 419
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.11
Zriadenie vecného bremena na umiestnenie rozvodov elektriny pre IBV Kamenný mlyn
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
Mestský úrad v Trnave dostal dňa 29. 04. 2016 od spoločnosti Kamenáč, s. r. o.
Paulínska 24, 917 01 Trnava, žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na uloženie
inžinierskych sietí – elektrických vedení pre obytnú zónu IBV Kamenný mlyn Trnava, I. a III.
etapa na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava ako budúceho správcu inžinierskej siete. V prílohe predložila
spoločnosť aj geometrický plán na zameranie inžinierskych sietí. Jedná sa o pozemky mesta
Trnava, a to parcely reg. E č. 1886/1, 1889/3,1885/101 a 1932/2 zapísané na LV 5000.
Inžinierske siete sú zrealizované, nakoľko v zmysle §11 písm. f) zákona č. 251/2012
Z.z.o energetike, nemusí Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava pre výstavbu vedenia
požadovať súhlas vlastníka s umiestnením elektrického vedenia mimo zastavaného územia.
Majetková komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na svojom zasadnutí dňa
31.5.2016 zaoberala touto žiadosťou a odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava
súhlasiť so zriadením odplatného vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí elektrického vedenia nízkeho a vysokého napätia, zrealizovaných pre stavbu „Obytná zóna
Kamenný mlyn, Trnava, I. etapa“ a „Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava, III. etapa“ podľa
geometrického plánu č. 13/2015 vypracovaného Ing. Marekom Masárom dňa 13.11.2015, na
pozemkoch mesta, parcely reg. E č. 1886/1, 1889/3, 1885/101 a 1932/2 v zmysle § 14 ods.
1 písm c) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý mu bol zverený“, v prospech príslušného správcu siete v zmysle platnej
legislatívy, t. j. Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. Odplata za zriadenie vecného
bremena sa považuje za primeranú náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Výška
odplaty za zriadenie vecného bremena sa stanoví podľa platných sadzieb k umiestňovaniu
inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre rok 2016.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 420
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.12
Zámena stavieb realizovaných v rámci výstavby okružných križovatiek na Ul. Trstínska
a Ružindolská (Trnavský samosprávny kraj)
Mesto Trnava realizovalo a skolaudovalo v roku 2009 stavbu „Križovatka TrstínskaRužindolská-Cukrová v Trnave“. Predmetná križovatka v rámci v tom čase platného
usporiadania cestnej siete v meste Trnava mala byť rozdelená a spravovaná nasledovne:
Trstínska ulica - v správe Slovenskej správy ciest, Ulica Ružindolská (stavebný objekt D 1012 Cesta II/504) - v správe Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) a Cukrová
ulica – v správe mesta Trnava. V zmysle tohto rozdelenia bol vyhotovený geometrický plán
na zameranie komunikácie a chodníkov. Pozemky pod Križovatkou Trstínska sú vo
vlastníctve mesta Trnava.
Trnavský samosprávny kraj realizoval v roku 2012-2013 stavbu „Križovatka ciest II/504
a III/5046 Ružindolská-Suchovská-Moyzesova v Trnave“. V rámci stavby boli vybudované
stavebné objekty SO 102-00 Moyzesova ul., SO 103-00 Chodníky a SO 601-00 Preložka
verejného osvetlenia (spolu v hodnote 94 984,52 eura), ktorých správa a údržba patrí do
kompetencií mestu Trnava. Na základe tejto skutočnosti požiadal TTSK v roku 2013
o zámenu vyššie uvedených stavebných objektov v jeho vlastníctve za stavebný objekt D
101-2 Cesta II/504 vrátane pozemku s výmerou 881 m2 vo vlastníctve mesta Trnava.
Uvedená zámena bola schválená v zastupiteľstve TTSK v 04. 09. 2013 uzn. č. 714/2013/24.
Z uskutočnených rokovaní bolo dohodnuté, že zámena stavebných objektov sa uskutoční
na základe nového geometrického plánu, ktorého vyhotovenie zabezpečí Mesto Trnava.
Predmetom zámeny nebude pozemok pod stavbou Križovatky Trstínska. Majetkovoprávne
sa bude pozemok pod stavbou Križovatky Trstínska usporiadavať formou zámeny za
pozemky vo vlastníctve TTSK, ktoré bude Mesto Trnava potrebovať v budúcnosti na rôzne
investičné zámery. Aktuálne sa rieši nasledujúcim materiálom č. 4.13. zámena časti
pozemku pod stavbou Križovatky Trstínska s výmerou 265 m2 za pozemok vo vlastníctve
TTSK na Ulici Olympijská.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 421
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.13
Zámena pozemku vo vlastníctve TTSK pre stavbu „Rekonštrukcia MK Olympijská
ulica“
Mesto Trnava ako investor verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia MK Olympijská“
pripravuje na rok 2016 rekonštrukciu tejto miestnej komunikácie v úseku medzi Veternou
ulicou a ulicou Parašutistov, v celkovej dĺžke 465,37 m. V rámci rekonštrukcie miestnej
komunikácie budú rekonštruované aj priľahlé parkovacie miesta. Pôvodné parkovacie miesta
s pozdĺžnym státím sa vybúrajú a prebudujú na nové parkovacie miesta s kolmým státím.
Nový návrh parkovania si vyžaduje aj záber pozemku, ktorý sa nachádza medzi pôvodnou
komunikáciou MK Olympijská a oplotením areálu školy (SOU energetické). Jedná sa o časť
pozemku parc. č. 5292/11, ktorý je zapísaný na LV č. 5017 vo vlastníctve Trnavského
samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“), v predbežnej výmere 194 m2 (spresnený záber
pozemku podľa projektanta z pôvodne požadovanej výmery 273,20 m2).
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Mesto Trnava požiadalo TTSK v septembri 2015 o súhlas s realizáciou stavby a návrh
majetkovoprávneho usporiadania pozemku. Listom číslo 05100/2015/OHP-18 zo dňa
7.12.2015 bol vydaný TTSK, ako vlastníkom pozemku, súhlas s realizáciou stavby s tým, že
majetkovoprávne usporiadanie pozemku bude riešené na základe dohody medzi Mestom
Trnava a TTSK, a to kúpou alebo zámenou.
V zmysle § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je
Mesto Trnava ako stavebník povinný v ďalšom stupni prípravy stavby (pred vydaním
stavebného povolenia) preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné
právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že TTSK pripravuje verejnoprospešnú stavbu
„Okružná križovatka na Trstínskej ulici v Trnave“ a projekt stavby uvažuje aj s časťou
pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, a to parcely č. 2540/49 zast. plochy a nádvoria
o výmere 9864 m2, o predbežnej výmere 760 m2.
TTSK ako súčasný správca cesty II/504 na Trstínskej ceste bude zároveň stavebníkom
pripravovanej stavby. TTSK podal návrh na vydanie územného rozhodnutia a uznesením
č. 320/2016 MZ mesta Trnava zo dňa 2. februára 2016 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
súhlasilo s použitím pozemku na umiestnenie stavby „Okružná križovatka na Trstínskej ulici
v Trnave, parcela reg. C č. 2540/49. Následne by malo mesto Trnava riešiť spolu s TTSK
k vydaniu stavebného povolenia majetkovoprávne usporiadanie pozemku mesta Trnava pod
kruhovou križovatkou v prospech TTSK.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Materiálom sa zaoberala Majetková komisia MZ na mimoriadnom zasadnutí 21.06.2016,
ktorej stanovisko je nasledovné :
Na základe výsledkov rokovania zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a Mestského
úradu Trnava boli spracované 2 geometrické plány na oddelenie častí pozemkov v k. ú.
Trnava, ktoré majú byť predmetom zámeny t. j. časti pozemku parc. č. 5292/11 o výmere
265 m2 na Ul. Olympijská, za časť pozemku parc. č. 2549/49 taktiež o výmere 265 m2 pod
komunikáciou č. II/504 na Trstínskej ceste. Majetková komisia mestskému zastupiteľstvu
odporúča schváliť zámenu pozemkov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 422
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.14
Predaj nebytového priestoru na Ulici Andreja Žarnova v Trnave
Nájomca nebytového priestoru užíva na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy
(kaderníctvo s výmerou 22,81 m2 + sklad s výmerou 3,80 m2), situované na prízemí objektu
zapísanom na LV č. 6931 ako „Bytový dom A. Žarnova 25, Trnava“, súp. č. 5280, požiadal
o predaj nebytového priestoru č. 4, ktorý je užívaný ako sklad a je súčasťou nebytového
priestoru zapísaného na LV č. 6931 ako priestor č. 4 – bar s výmerou 47,64 m2 a s podielom
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti
415/10000.
K žiadosti predložil stanovisko správcu nebytových priestorov /v tom čase spoločnosť
TT-KOMFORT, s. r. o./.
Prevod vlastníctva nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v bytových domoch sa
realizuje v zmysle VZN č. 352 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava. Ako nájomca nebytového priestoru má
žiadateľka právo na prednostný prevod nebytového priestoru do jej vlastníctva.
Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 11. 08. 2015 a odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj časti nebytového priestoru č. 4 (skladu) s výmerou
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3,80 m2 za cenu v zmysle VZN č. 352 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava, t. j. 1 380,- eur/m2.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 423
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.15
Súhlas s použitím pozemkov na Ulici Terézie Vansovej (Západoslovenská distribučná,
a. s.)
Mesto Trnava plánuje v roku 2016 realizovať stavbu „Pravý odbočovací pruh z ulice T.
Vansovej na ulicu J. Bottu.“ Stavba sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Trnava v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000 – parc. reg. C č. 1852/3, 1852/9, 1852/10,
1852/12, 8761/3 a na LV č. 11228 parc. reg. C č.8767/18 a parc. reg. E č. 1933/1 na Ul. T.
Vansovej a J. Bottu. Ako vyvolanú investíciu je potrebné preložiť existujúce vzdušné
a káblové vedenie NN na Ul. T. Vansovej a nahradiť ho novým káblovým vedením.
Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, oznámila, že žiada, aby preložka NN
bola kolaudovaná na vlastníka Západoslovenská distribučná, a. s.
Prekládka bude pozostávať v demontáži 3 ks podperných bodov, demontáži vzdušného
vedenia s dĺžkou asi 140 m a bude zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej
dokumentácie po podpísaní a splnení podmienok zmluvy o preložke medzi mestom
a Západoslovenskou distribučnou, a. s. Náklady preložky budú vo výške asi 12 220,- eur.
Podzemné vedenia elektriny je v zastavanom území mesta možné umiestňovať na
pozemkoch vo vlastníctve mesta v súlade s §14 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený.
Vzhľadom na to, že prekládka jestvujúceho NN vedenia je vyvolaná potrebou mesta
Trnava, odbor právny a majetkový MsÚ navrhol, aby bolo zriadené bezodplatné vecné
bremeno. Podľa vyjadrenia TT-IT, s. r. o., ako správcu metropolitnej optickej siete TOMNET
zo dňa 8.6.2016, nepožadujú pripokládku chráničky v danej lokalite.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Materiálom sa zaoberala Majetková komisia MZ na mimoriadnom zasadnutí 21.06.2016,
ktorej stanovisko je nasledovné :
V súvislosti s realizáciou stavby v roku 2016 „Pravý odbočovací pruh z Ul. T. Vansovej na Ul.
J. Bottu.“, ako vyvolanú investíciu je potrebné preložiť existujúce NN vedenie.
Majetková komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov
mesta Trnava na Ul. T. Vansovej a J. Bottu na uloženie NN káblov podľa projektovej
dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom spoločnosťou Západoslovenská distribučná,
a.s. a schváliť zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech
spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 424
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.16
Súhlas s použitím pozemkov na úpravu križovatky pri čerpacej stanici pri Ul. Nová
(Carmenere, s.r.o.)
Spoločnosť ambiente SK s.r.o. požiadala na základe splnomocnenia za stavebníka
Carmenere, s.r.o., 13.4.2016 o súhlas s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na LV č. 8576 parc. reg. „C“ č. 10080/38, 10080/39, 10080/40, 10080/41, 10080/42 a 10080/115 na
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realizáciu úprav komunikácií a výstavbu okružnej križovatky pri navrhovanej „Čerpacej
stanici pohonných hmôt Trnava, Nová ulica“, ktorých je vlastníkom Mesto Trnava. Na
predmetných pozemkoch má spoločnosť Camenere,s.r.o. zámer prebudovať existujúcu
križovatku na okružnú križovatku. V súčasnosti Ulica Nová aj jestvujúca križovatka sú vo
vlastníctve spoločnosti TOP Development, a.s., ktorá listom z 24. 5. 2016 požiadala
o začatie rokovaní a prejavila záujem odovzdať komunikáciu Nová do vlastníctva mesta
Trnava. Vzhľadom na to, že aj plánovaná križovatka by mala byť súčasťou verejnej miestnej
komunikácie Nová, majetková komisia na rokovaní 31. 5. 2016 odporučila, aby predseda
komisie rokoval so spol. TOP Development, a.s.
V zmysle záverov z rokovania bol spracovaný materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva k súhlasu s použitím predmetných pozemkov na vybudovanie okružnej
križovatky pre účely vydania územného rozhodnutia. Pre účel stavebného konania bude
spracovaný ďalší materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva, kde bude riešené aj či
bude po kolaudácii stavba odovzdaná do majetku a správy mesta Trnava za 1 euro tak, ako
je to pri iných obdobných stavbách.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Materiálom sa zaoberala Majetková komisia MZ na mimoriadnom zasadnutí 21.06.2016,
ktorej stanovisko je nasledovné :
Majetková komisia prerokovala žiadosť spol. ambiente SK s.r.o. za stavebníka Carmenere
s.r.o. o súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. reg.
„C“ č. 10080/38, 10080/39, 10080/40, 10080/41, 10080/42 a 140080/115 na realizáciu úprav
komunikácií a výstavbu okružnej križovatky pri navrhovanej Čerpacej stanici pohonných
hmôt Trnava, Nová ulica.
Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím uvedených
pozemkov mesta Trnava na realizáciu úprav komunikácií a výstavbu okružnej križovatky na
Novej ul. podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom pre stavebníka
Carmenere, s.r.o. pre účely vydania územného rozhodnutia.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 425
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.17
Súhlas s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta,
zriadenie bezodplatného vecného bremena a predaj časti pozemku pod budúcou
trafostanicou
Na základe pripravovanej zmluvy o spolupráci medzi prevádzkovateľom distribučnej
sústavy spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a Mestom Trnava pri výstavbe
elektroenergetických stavieb a zariadení potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia
stavby „North Tower Rybníkova, Trnava“ sa mesto zaviazalo poskytnúť súčinnosť pri
budovaní vyššie uvedených elektroenergetických stavieb a zariadení.
Umiestňovanie podzemných rozvodov elektriny na pozemkoch vo vlastníctve mesta je
možné v zmysle § 14 bodu 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, v znení zmien a doplnkov (ďalej
len "Zásad"), t. j. na takéto pozemky bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné
bremeno v prospech vlastníka siete za podmienky poskytnutia primeranej náhrady
vlastníkovi pozemku.
Vecné bremeno môže byť zriadené aj bezodplatne, ak o tom rozhodne MZ. V tomto prípade
bude zriadenie vecného bremena bezodplatné, nakoľko mesto sa zaviazalo v zmluve
o spolupráci, že bude znášať všetky náklady so zriadením vecného bremena (GP, poplatky
na vklad, ...)
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V zmluve o spolupráci je zároveň dohodnuté, že bude majetkovorpávne usporiadaný aj
pozemok pod trafostanicou odkúpením do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. za cenu 100 eur za celú výmeru. Výmera pozemku pod kioskovou
trafostanicou je cca 18 m2.
Predaj môže byť schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je
obec povinná zverejniť na svojej úradnej tabuli najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má
obec zriadenú, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Materiálom sa zaoberala Majetková komisia MZ na mimoriadnom zasadnutí 21.06.2016,
ktorej stanovisko je nasledovné :
V súvislosti s výstavbou elektroenergetických stavieb a zariadení potrebných pre
zabezpečenie realizácie pripojenia stavby „North Tower Rybníkova Trnava“, majetková
komisia prerokovala potrebu umiestnenia elektroenergetického zariadenia (VN, NN) na
pozemkoch mesta , zriadenie bezodplatného vecného bremena a predaj časti pozemku parc.
č. 399/2 o výmere cca 16 m2 pod budúcou trafostanicou spoločnosti Západoslovenská
distribučná a.s.
a) Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo
vlastníctve mesta na uloženie elektroenergetického zariadenia a zriadenie bezodplatného,
časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov vo vlastníctve mesta
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
Hlasovanie: 6-0-0
b) Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s priamym predajom časti
pozemku mesta Trnava, nachádzajúceho sa v k. ú. Trnava, parc. č. 399/2 s výmerou cca 16
m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 426
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 427
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.18
Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1613 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 2790 na Ul. B. Smetanu 12 v Trnave
Nájomníci bytov na Ulici B. Smetanu 11, 12, 13, 14 v Trnave nadobudli zmluvami
o prevode vlastníctva bytu do svojho vlastníctva družstevné byty v bytovom objekte súp.
č. 2790 spolu s podielmi na spoločných častiach obytného domu. Právne účinky vkladu
predmetných zmlúv nastali v r. 2005 až 2012.
Bytový objekt, v ktorom sa nachádza 92 bytových jednotiek, je postavený na pozemku
p. č. 1613 s výmerou 882 m2- zast. plocha, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 8587
v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 80 vlastníkov bytov, ktorým Mesto Trnava v r. 2002
a 2012 odpredalo spoluvlastnícke podiely na pozemku pod bytovým domom do osobného
vlastníctva.
V zmysle §18a zákona č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z. a z dôvodu,
že bytové družstvo sa nestalo vlastníkom pozemku, má vlastník bytu právo požiadať obec,
ako vlastníka pozemku, o prevod alikvotnej časti pozemku zastavaného a priľahlého za cenu
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maximálnej ročnej výšky nájomného za 1 m2, zistenej podľa vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, čo je 0,1162 eura/m2 t. j. 3,50 Sk/m2.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je
možný odpredaj predmetných spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta
Trnava podľa § 9a ods. 8 písmeno a), pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom
v zmysle osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, v znení neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila 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. 428
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.19
Rozšírenie výmery prenájmu a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na
ulici Limbová 3 - BESST, s.r.o.
Nebytové priestory v objekte na ulici Limbová 3 v Trnave na základe Zmluvy o nájme
a zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 07.08.2009 užíva spoločnosť
BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379, za účelom zriadenia škôl
a školských zariadení, a to Súkromnej materskej školy BESST, Súkromnej základnej školy
BESST a Súkromného bilingválneho gymnázia BESST. V súčasnosti spoločnosť
užíva nebytové priestory o celkovej výmere 4 118,14 m2 a z toho vo výpožičke 2 089,27 m2
(vonkajší areál školy).
Dňa 17.05.2016 spoločnosť BESST, s.r.o. požiadala o rozšírenie prenájmu nebytových
priestorov o miestnosť č. 58 na prízemí, o miestnosť č. 114 na prvom poschodí a miestnosti
č. 160, č. 162 a č. 169 na druhom poschodí, spolu o výmere 329 m2, ktoré budú využívané
ako nové triedy. K predmetným miestnostiam prislúchajú spoločné priestory vo výmere 263
m2. Zároveň spoločnosť požiadala o povolenie vykonať drobné práce v týchto miestnostiach,
ktoré spočívajú v oprave popraskaných stien, maľovaní, výmere stropných svietidiel,
elektrických zástrčiek a vypínačov a výmene vstupných dverí. Tieto opravy chce spoločnosť
zrealizovať v mesiacoch júl a august, teda pred začatím nového školského roka.
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom a s majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, podľa §10 ide o bežné udržiavacie práce súvisiace
s užívaním nebytových priestorov. Úpravy sú v predloženom rozsahu síce zamerané
na potreby školy, ale aj z pohľadu ďalšieho využitia priestoru sú pre vlastníka nebytových
priestorov výhodné. Odbor územného rozvoja a koncepcií mestského úradu nemá námietky,
aby nebytové priestory boli využívané na požadovaný účel využitia.
Nakoľko spoločnosť BESST, s.r.o. užíva väčšiu časť budovy, nie je možné prenajímať
neobsadené miestnosti iným záujemcom, a preto nie je zverejnená ponuka na priamy
prenájom týchto miestností (spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. neeviduje žiadne žiadosti od
iných záujemcov okrem spoločnosti BESST, s.r.o.). Z uvedeného dôvodu je v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c﴿ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 4 ods. 4 písm. r) Zásad hospodárenia s majetkom mesta a s majetkom
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, prenájom nebytových priestorov musí byť
schválený trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Dôvodom považovať žiadosť súčasného nájomcu za prípad hodný osobitného
zreteľa je, že ide o dlhoročného nájomcu, ktorý si vždy plnil a plní všetky povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy. V súčasnosti nie je v omeškaní s platením nájmu a preddavkov za
spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov. Ďalším dôvodom je
skutočnosť, že nájomca v súčasnosti užíva väčšiu časť budovy a poskytuje kvalitné
vzdelanie pre deti občanov mesta Trnava a blízkeho okolia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 429
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 4.20
Rozšírenie výmery prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Saleziánska 21 A-MONT, spol. s r.o.
Nebytové priestory v objekte na ulici Saleziánska 21 v Trnave na základe Zmluvy
o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.10.2006 užíva spoločnosť A-MONT, spol. s r. o.,
Veterná 17, 917 01 Trnava, IČO: 36 265 748, za účelom zriadenia kancelárskych priestorov
a vzorkovej predajne plastových okien a dverí. V súčasnosti spoločnosť užíva nebytové
priestory o celkovej výmere 234,88 m2.
Dňa 27.05.2016 spoločnosť A-MONT, spol. s r. o., požiadala o rozšírenie prenájmu
nebytových priestorov o spevnené plochy nachádzajúce sa na parcele č. 5292/33 za účelom
parkovania vozidiel nájomcu v rozsahu 3 parkovacích miest o výmere 40 m2.
Nakoľko spoločnosť A-MONT, spol. s r. o. užíva nebytové priestory v areáli na
Saleziánskej 21, nie je možné prenajímať neobsadenú časť dvora iným záujemcom, a preto
nie je zverejnená ponuka na priamy prenájom tejto časti dvora (spoločnosť STEFE Trnava,
s.r.o. neeviduje žiadne žiadosti od iných záujemcov okrem spoločnosti A-MONT, spol. s r. o.)
Z uvedeného dôvodu je v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c﴿ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 písm. r) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, prenájom
nebytových priestorov musí byť schválený trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom považovať žiadosť súčasného nájomcu za
prípad hodný osobitného zreteľa je, že ide o dlhoročného nájomcu, ktorý si vždy plnil a plní
všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. V súčasnosti nie je v omeškaní s platením nájmu
a preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pri schvaľovaní programu rokovania bol hlasovaním schválený poslanecký návrh na
s t i a h n u t i e materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva.
Č. 4.21
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu vody na Šrobárovej ulici v Trnave
(Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.)
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, Piešťany pripravuje realizáciu
stavby „Rekonštrukcia vodovodu na ulici Šrobárova, Trnava“. V rámci stavby bude
vymenený jestvujúci rozvod vody v dĺžke 272 m za rozvod vody Blutop 160 a zároveň budú
vymenené prípojky k jednotlivým objektom. Vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu MK
Šrobárova Mestom Trnava, je potrebné zrealizovať rekonštrukciu vodovodu ešte pred touto
akciou.
Situovanie vedenia rozvodov vody na pozemkoch mesta v prípade, ak nevzniká vecné
bremeno zo zákona, je možné v zmysle § 14 ods. 1 „Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta ...“ na takéto pozemky zriadiť odplatné časovo neobmedzené vecné
bremeno v prospech vlastníka siete, resp. prevádzkovateľa siete. Výška odplaty za zriadenie
vecného bremena sa stanoví na základe dĺžky siete. Vecné bremeno môže byť zriadené aj
ako bezodplatné v prípade, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Materiálom sa zaoberala Majetková komisia MZ na mimoriadnom zasadnutí 21.06.2016,
ktorej stanovisko je nasledovné :
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Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. chce pred začatím rekonštrukcie miestnej
komunikácie Šrobárova ul., ktorú bude realizovať mesto Trnava,
zrealizovať pod
komunikáciou rekonštrukciu vodovodu vrátane prípojok. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť
súhlas s použitím pozemku mesta na umiestnenie rozvodu vody v rámci stavby
„Rekonštrukcia vodovodu na ul. Šrobárova, Trnava“ Trnave a zriadenie bezodplatného
vecného bremena – ide o výmenu jestvujúceho rozvodu v pôvodnej trase.
Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemku mesta
Trnava, parc. reg. „C“ č. 8812/1 na uloženie rozvodu vody podľa projektovej dokumentácie
schválenej v stavebnom konaní spol. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. a so zriadením
bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku vo vlastníctve
mesta cez, ktorý prechádza rozvod vody v prospech spoločnosti Trnavská vodárenská
spoločnosť, a. s.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 430
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.1
Predaj bytov
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení noviel, VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení
VZN č. 352/2009 pripravila návrh na odpredaj ďalších bytov, v ktorých nájomcovia potvrdili
k dnešnému dňu Dohody o spôsobe platenia ceny bytu, a to v nasledovných bytových
domoch: Ul. T. Tekela č. 12, Ul. Gen. Goliána č. 40, Ul. Slovanská č. 15, Ul. Hospodárska
č. 80, Ul. J. G. Tajovského č. 12, Ul. Gen. Goliána č. 2, Ul. Gen. Goliána č. 54, Ul. J. G.
Tajovského č. 9 a Ul. Gen. Goliána č. 1.
Nájomcovia nie sú dlžníkmi voči Mestu Trnava ani voči organizáciám, ktoré boli Mestom
Trnava zriadené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila 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. 431
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 6.1
Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 31.03.1998
schválilo uznesením č. 572/1998 v znení zmien a doplnkov schválených uznesením
č. 261/2004 zo dňa 24.02.2004 zásady „Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta
Trnava“. Výnimku z týchto zásad môže schváliť Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava (Hlava
III, bod 2).
Žiadateľ o prehodnotenie platnosti nájomnej zmluvy sa stal nájomcom 3-izbového bytu
č. 7, 4. podlažie, Ulica A. Kubinu 3193/33 v Trnave na základe Výnimky z nakladania
s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava schválenej uznesením Mestského
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zastupiteľstva mesta Trnava č. 773 zo dňa 29.04.2014, s nájomnou zmluvou uzavretou na
dobu určitú 10 rokov do 31.05.2024.
Komisia bytová MZ mesta Trnava prerokovala žiadosť o prehodnotenie platnosti nájomnej
zmluvy a žiadosť jeho priateľky o spoločný nájom bytu dvakrát.
Dňa 04.04.2016 nebola komisia bytová oboznámená so skutočnosťou, že byt bol
pridelený na základe Výnimky z nakladania s bytmi na dobu určitú 10 rokov a na základe
dostupných informácií hlasovaním odporučila vydať súhlas na spoločný nájom bytu pre
priateľku žiadateľa a zároveň odporučila súhlasiť so zmenou nájomnej zmluvy na dobu
neurčitú.
Na základe kontroly platných uznesení bola zistená skutočnosť, že na predmetný byt sa
vzťahuje schválená Výnimka z nakladania s bytmi s dobou nájmu na dobu určitú 10 rokov.
Po tomto zistení odbor sociálny informoval členov komisie bytovej o danej skutočnosti s tým,
že zmeniť dobu nájmu na dobu neurčitú je možné len na základe výnimky, ktorú schvaľuje
mestské zastupiteľstvo.
Komisia bytová následne hlasovaním per rollam dňa 06.06.2016 odporučila vydať súhlas
na spoločný nájom 3-izbového bytu č. 7, 4. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici A. Kubinu
3193/33 v Trnave na dobu neurčitú a odporučila navrhnúť výnimku z nakladania s nájomnými
bytmi vo vlastníctve mesta Trnava na nájom uvedeného bytu. Zároveň odporučila zrušiť
pôvodné uznesenie MZ mesta Trnava č. 773/2014 v časti 1a). Na základe uvedených
skutočností Odbor sociálny navrhol uznesenie v dvoch alternatívach a zároveň v danej veci
požiadal o právne stanovisko, s ktorým budú poslanci mestského zastupiteľstva
oboznámení.
Stanovisko Odboru právneho a majetkového MsÚ v Trnave bolo poslancom
distribuované so spoločným spravodajcom.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy II., t. j. neschváliť výnimku z nakladania s bytmi
pre žiadateľa na dobu neurčitú. Zároveň upozornila spracovateľa materiálu na chybu
v dátume v texte dôvodovej správy na str. 12-6/1/4 v 3. ods.; správne má byť uvedené ...zo
dňa 29.04.2014...
Pri schvaľovaní programu rokovania bol hlasovaním schválený poslanecký návrh na
s t i a h n u t i e materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva.

Materiál č. 7.1
Spolufinancovanie projektu „Rozšírenie
rozložiteľných odpadov v meste Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič

zberu

a zhodnocovania

biologicky

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave zabezpečuje prípravu projektu „Rozšírenie zberu
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava“ v rámci výzvy
Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020,
prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby,
ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
(kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11) vyhlásenej dňa 21.03.2016. Termín na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 30.07.2016.
Žiadateľ musí preukázať, že má stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby sa
zabezpečila kontinuita procesu počas realizácie projektu. Zároveň musí preukázať, že má
zabezpečené dostatočné spolufinancovanie z vlastných zdrojov.
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Nevyhnutnou podmienkou pre podanie žiadosti o NFP je samostatné uznesenie
mestského zastupiteľstva o súhlase s predložením žiadosti o NFP, zabezpečení realizácie
projektu po schválení žiadosti o NFP a o spolufinancovaní projektu Mestom Trnava vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, a to vo forme, ktorá je uvedená v návrhu
uznesenia.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Zapojením sa do vyhlásenej výzvy a následným spracovaním projektu mesto Trnava
získa vyšším podielom zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré
v súčasnosti tvorí až 30% zmesového komunálneho odpadu vyvážaného na skládku
zníženie kapacitného zaťaženia skládky komunálneho odpadu v Trnave, čo umožní
predĺženie životnosti predmetnej skládky. Všetky takto realizované aktivity sú plne v súlade
so zámermi a cieľmi koncepcie odpadového hospodárstva mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu o doplnenie rozpočtu projektu.
Doplnok bol doručený so spoločným spravodajcom.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - poukázal na úskalia v tejto oblasti a uviedol, že 30 %
komunálneho odpadu tvorí odpad biologický ako sú napr. potraviny, konáre, trávy, zeliny,
ktoré sú schopné úplného rozpadu, pričom vzniká kompost a uvoľňuje sa kysličník uhličitý
a voda. Čo sa týka zberu biologicky rozložiteľných odpadov v rodinných domoch, je mu to
jasné, čo mu nie je jasné v bytových domoch, keďže sa hovorí o 7 000 tonách.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora - informoval, že projekt vychádza zo
zákona. Stotožnil sa s tým, že problémom budú sídliská, hlavne počas leta, kde by mal byť
zvoz tohto odpadu raz týždenne, počas ostatných období dva razy týždenne. Predstavu
o forme zberu na sídliskách nemá ani spoločnosť .A.S.A.
Mgr. Peter Jančovič, PhD., zamestnanec MsÚ - vysvetlil podstatu zákona o odpadoch,
hlavne nemožnosť skládkovať biologicky rozložiteľný odpad. Uviedol, že ide o nový trend
s účinnosťou od 1.1.2017, ktorému sa mesto musí prispôsobiť. Pri domácnostiach
v bytových domoch sa môže uplatniť výnimka, keďže samosprávy nie sú na túto vec
pripravené.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - na určitých stojiskách na sídliskách
budú umiestnené špeciálne zberné nádoby, s čím by sa malo uvažovať aj pri riešení
zapustených nádob na zber komunálneho odpadu.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 432
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 7.2
Spolufinancovanie projektov v rámci výzvy na cezhraničnú spoluprácu SR - ČR
„Rozvoj polytechnickej výchovy a propagácia technických profesií na základných
a stredných školách“
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v spolupráci s Automobilovým klastrom Slovensko
a Moravskoslezským automobilovým klastrom o.s. pracuje na príprave projektu „Rozvoj
polytechnickej výchovy a propagácia technických profesií na základných a stredných
školách“ v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,
prioritná os 1 - Využívanie inovačného potenciálu, investičná priorita 1 – Príprava
a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
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(kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/01) vyhlásenej dňa 22.4.2016. Termín na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 25.7.2016
V súlade s výzvou musí žiadateľ preukázať, že má stabilné a dostatočné finančné
zdroje, aby sa zabezpečila kontinuita procesu počas realizácie projektu. Zároveň musí
preukázať, že má zabezpečené dostatočné spolufinancovanie z vlastných zdrojov.
Nevyhnutnou podmienkou pre podanie žiadosti o NFP je samostatné uznesenie
mestského zastupiteľstva o súhlase s predložením žiadosti o NFP, zabezpečení realizácie
projektu po schválení žiadosti o NFP a o spolufinancovaní projektu mestom Trnava vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, a to vo forme, ktorá je uvedená v návrhu
uznesenia.
Cieľom projektu „Rozvoj polytechnickej výchovy a propagácia technických profesií na
základných a stredných školách“ je systematická inštitucionálna spolupráca medzi
vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti
vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne, zvyšovanie
povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej
orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov.
Dôvodom spracovania projektu je nedostatok záujmu detí a mládeže o štúdium
technických predmetov, čo následne spôsobuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre
zamestnávateľov v regióne a neumožňuje tak ich hospodársky rast ako aj vysoké percento
absolventov škôl s humanitným zameraním, ktorým trh práce neposkytuje dostatok
pracovných príležitostí.
V Trnave sa v rámci projektu budú realizovať krúžky zamerané na zvýšenie záujmu
žiakov základných škôl o technické vzdelávanie, ktoré budú viesť pedagógovia základných
škôl v spolupráci s pedagógmi odborných škôl a odbornými zamestnancami firiem. Pre
pedagógov sa pripravuje vzdelávanie a exkurzie do podnikov. Súčasťou projektu je aj
materiálno-technické vybavenie krúžkov. Pravidelná práca s deťmi bude obohatená
o výmenný tábor so žiakmi z Moravskoslezského kraja a výsledky projektu budú
prezentované v rámci veľtrhu profesií na záver projektu.
Na zabezpečenie týchto aktivít a na personálne riadenie projektu je rozpočet projektu
mesta Trnava ako projektového partnera 65 000,- eur (bežné výdavky). Spolufinancovanie
projektu mestom Trnava zodpovedá výške 5 % z oprávnených výdavkov, t.j. 3 250,- eur.
Finančný príspevok bude poskytnutý formou refundácie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu o doplnenie rozpočtu projektu.
Doplnok v zmysle požiadavky mestskej rady bol poslancom distribuovaný so spoločným
spravodajcom.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 433
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 7.3
Projekt na adaptáciu na zmeny klímy z programu LIFE 2014-2020
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Mesto Trnava v rokoch 2013-2015 participovalo ako partner na projekte „Mestá odolné
na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia“ vedenom Karpatským rozvojovým inštitútom,
o. z. (ďalej „KRI“). Projekt bol spolufinancovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
Hlavnými výstupmi projektu bolo hodnotenie zraniteľnosti, adaptačná stratégia pre vlny
horúčav a akčný plán. Ďalej bol vytvorený mestský grantový program pre adaptačné
opatrenia a boli zrealizované pilotné opatrenia (humanizácia vnútrobloku na Clementisovej
ulici, výsadba takmer 100 stromov v rôznych lokalitách).

32

KRI oslovil Mesto Trnava s ponukou spolupráce v rámci ďalšieho projektu zameraného
na adaptáciu na zmenu klímy z programu LIFE 2014-2020. Program LIFE je špecializovaný
grantový program Európskej komisie pre životné prostredie a ochranu klímy. Výzva bola
vyhlásená 19.5.2016, termín uzávierky je 7.9.2016. Predpokladaný začiatok realizácie
projektu je najskôr 15.7.2017.
Mesto Trnava by malo byť vedúcim partnerom projektu. Ďalší navrhovaní partneri sú:
• SR – KRI, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav
• ČR – CI2 o.p.s Rudná, mesto Opava.
Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu miest pre systematickú prípravu, reagovanie
a zotavenie sa (adaptáciu) z vplyvov zmeny klímy prostredníctvom inovovania existujúcich
a zavedením nových procesov a nástrojov v spravovaní mesta v tejto oblasti.
Financovanie z programu LIFE je vo výške 60%, na zvyšných 40% je povinnosťou
príjemcu mať vlastné finančné zdroje krytia. V minulosti sa doteraz realizovalo aj
dofinancovanie zo štátneho rozpočtu, zo zvyšných 40% štát prefinancoval 85%.
Vzhľadom na termín uzávierky výzvy sú tieto informácie o projekte predložené na toto
zasadnutie mestského zastupiteľstva v podobe a rozsahu aký je aktuálne k dispozícii
v súčasnom stave prípravy. V priebehu mesiaca jún by mali byť dostupné ďalšie informácie
o výške národného spolufinancovania, definitívnom zozname partnerov a konkrétnejší návrh
aktivít a rozpočtu jednotlivých partnerov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu o doplnenie informácií o rozpočte
projektu.
Stanovisko spracovateľa materiálu:
Príprava projektu z programu LIFE 2016 v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom
začala v máji 2016, v júni 2016 boli oslovení partneri a prebehlo úvodné stretnutie na pôde
mesta Trnava. V priebehu júla 2016 budú navrhnuté aktivity jednotlivých partnerov
a v auguste 2016 bude spracovaný finančný rozpočet projektu. Zatiaľ nie je známa výška
národného spolufinancovania. Na základe odporúčaní zástupcov donora bola znížená
celková výška projektu na sumu maximálne 2,5 mil. eur (pôvodne 3 - 4,6 mil. eur).
Indikatívny rozpočet mesta Trnava je odhadovaný približne vo výške 1,2 mil. eur, z toho
približne 60% na investičné opatrenia a 40 % na ostatné aktivity projektu. V uznesení nie je
potrebné schváliť presnú výšku spolufinancovania.
V prípade 85% národného kofinancovania by bolo spolufinancovanie partnerov len 6% , t. z.
72 000 eur. V pesimistickom scenári sa odhaduje spolufinancovanie do 15%, t. z. 180 000
eur počas trvania projektu, t.j. 4 roky.
Rozprava:
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - zaujímal sa, čo bude Mesto Trnava stáť táto príprava.
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka MsÚ - uviedla, že celková čiastka pri tomto
projekte ešte nie je známa.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - výplata by mala byť z položky, ktorá
bude v projekte vyčlenená.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 434
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 7.4
Spolufinancovanie projektu Rozvoj sakrálneho turizmu Trnava - Břeclav
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
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Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave zabezpečuje prípravu prioritných projektov na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie pre
programové obdobie 2014 – 2020. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
Riadiaci orgán pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika –
Česká republika 2014-2020 vyhlásilo dňa 22.4.2016 výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie NFP v rámci predmetného programu (kód výzvy INTERREG V-A SKCZ/2016/03).
V rámci tejto výzvy, Prioritná os 2, Kvalitné životné prostredie, Investičná priorita 3,
Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva má mesto Trnava
záujem predložiť žiadosť o NFP pre projekt Rozvoj sakrálneho turizmu Trnava – Břeclav.
Termín na predloženie žiadosti je 31.8.2016. Podmienkou získania finančného
príspevku je zapojenie minimálne jedného partnera z Českej republiky do projektových aktivít
(konkrétne z územia Juhomoravského kraja). Vzhľadom na dlhodobú a aktívnu spoluprácu
s mestom Břeclav Mestský úrad v Trnave zahájil v júni 2016 prípravu projektového zámeru
s týmto partnerským mestom, ktoré prejavilo záujem o spoločný projekt. Obe mestá chcú
týmto projektom nadviazať na úspešnú spoluprácu a rozšíriť a skvalitniť informácie
o vlastnom i partnerskom meste ponúkané verejnosti.
Hlavným cieľom projektu je prispieť k prehĺbeniu a pochopeniu európskeho kontextu
kultúrneho, historického a náboženského dedičstva. Posilniť a rozšíriť aktivity
na spoznávanie a objavovanie krásy sakrálnych architektonických, výtvarných i hudobných
umeleckých pokladov v rámci cezhraničného regiónu. Podporiť
a rozvinúť aktívnu
spoluprácu verejnej správy, cirkevných inštitúcií, univerzít, mimovládnych organizácií
a podnikateľského sektoru v oblasti sakrálneho turizmu. Budovanie a zviditeľnenie značky
Trnava Malý Rím, získavanie a oslovenie nových cieľových skupín, zvýšenie návštevnosti
mesta Trnava a predĺženie pobytu návštevníkov a tým zvýšenie príjmov z prenocovaní.
Rozpočet projektu mesta Trnava predstavuje 349 500,- eur. V prílohe materiálu je
priložený indikatívny pracovný rozpočet projektu. Spolufinancovanie projektu mestom Trnava
zodpovedá výške 5 % z oprávnených výdavkov, t. j. 17 475,- eur. Finančný príspevok bude
poskytnutý formou refundácie. Dĺžka trvania projektu je v rozsahu 24 mesiacov, Podmienkou
pre predloženie žiadosti o NFP na projekt Rozvoj sakrálneho turizmu Trnava – Břeclav je
predloženie samostatného uznesenia zastupiteľstva mesta Trnava o súhlase s predložením
žiadosti o NFP, zabezpečení realizácie projektu po schválení žiadosti a o spolufinancovaní
projektu mestom vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - vzniesol niekoľko pripomienok k predloženému
projektu. Uviedol, že ešte pred rokom pri osobnom stretnutí s p. Nízlom z oblastnej
organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism podporoval ich iniciatívu vstupu do tohto
projektu a prezentáciu sakrálnej Trnavy. Skonštatoval, že pri „kostolnom projekte“ sa
nepočíta s participáciou cirkví, čo bolo vysvetlené. Poukázal na dvojstrannú spoluprácu
Trnava - Břeclav, kde by skôr uvítal mesto Olomouc z hľadiska množstva pamiatok.
Pripomienkoval samotný rozpočet projektu, ktorý sa mu zdá privysoký a v ktorom sú čiastky
nahádzané „od buka do buka“. Následne poukázal na niektoré položky rozpočtu, za ktorý
hlasovať nebude, pričom samotný projekt nerozporoval. Odporučil vedeniu mesta zamyslieť
sa nad tým, aby projekt bol upravený na rozumnú úroveň a potom projekt podporí.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora - zníženiu sumy na projekt sa nebránil,
avšak upozornil na možné skrátenie obdobia na čerpanie prostriedkov na projekty
z Európskej únie a je na mestskom zastupiteľstve ako takéto peniaze pre mesto dostať;
následne spomenul nadchádzajúce výročia, napr. rok 2017 - 30 rokov od vzniku Mestskej
pamiatkovej rezervácie, rok 2018 - 780. výročie mesta.
Ing. Štefan Bošnák, Dr. h. c., poslanec MZ - skonštatoval, že príde k redukcii zdrojov pre
fondy i v nadväznosti na vystúpenie Anglicka z Európskej únie. Zaujímal sa, či mesto
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hovorilo s cirkvou o tomto projekte /aj keď nebudú môcť byť priamo zaradený do projektu/
a či dala cirkev súhlas aj na identifikáciu sakrálneho dedičstva.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - rozpočet projektu neodporúčal znižovať. Ide o počiatočný
„nástrel“ a budú elektronické aukcie, pričom rozpočet môže byť upravený smerom nadol.
Bc. Martin Královič, poslanec MZ - s kolegom Fuzákom sa stotožnil; odporučil pozrieť
sa, či sú tam reálne položky a s možnosťou ich vyčerpať v rámci projektu na iný účel a lepšie
prepracovať. Skonštatoval, že pri zapojení cirkvi sú prísne limity, ale zapojenie vidí, čo sa
týka kreativity.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora - reagoval na pripomienky vznesené
v rozprave. Uviedol, že mesto i v súčasnosti uhrádza cirkvi 10 000,- eur za otváranie troch
kostolov, pričom ich počet by sa projektom mohol rozšíriť; čomu sa cirkev nebráni
a rokovania už boli. Aj týmto spôsobom by sa mohli získať prostriedky na zaplatenie ľudí,
ktorí túto činnosť zabezpečujú. Participácia s cirkvou je nevyhnutná, skôr ide o legislatívny
rámec. Meračmi by sa mohli poskytnúť relevantné informácie o počte návštevníkov
s možnosťou poskytnúť v tomto smere niečo viac. Správne zadefinovanie projektu je vecou
projektového oddelenia a podporu poslaneckého zboru zo všetkých spektier vítal. Problém
s navrhnutým rozpočtom v objeme 350 000,- eur nemal.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - rozpočet projektu podporil, zmysel v jeho znížení
nevidel. Žiadal vysvetlenie, prečo sa nespolupracuje s mestom Olomouc, ktorý je iný, čo sa
týka cirkevných hodnôt v Čechách.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - toto programovacie obdobie bolo aj predtým
v rokoch 2007-2013 a spomenul grant z tohto projektu získaný Jezuitmi, v ktorom bolo
partnerské mesto Velehrad. Považuje to za zmysluplné investovanie do sakrálneho turizmu.
Predložený projekt podporoval, poukázal však na 5 %-tné spolufinancovanie z rozpočtu
mesta a opätovne na niektoré položky projektu, čo budú posudzovať aj iní ľudia a položky,
ktoré vzbudzujú pochybnosti.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - navrhol materiál z rokovania stiahnuť a pripraviť tak,
aby nebol žiadny rozpor. Proti projektu nie je, ale žiadal projekt pripraviť kvalitne
a zodpovedne i v spolupráci s príslušným vedúcim odboru.
Ing. Viera Vančová, PhD., vedúca odboru MsÚ - uviedla, že konečným dátumom pre
projekt je 31.8.2016, k čomu je potrebné doložiť aj uznesenie mestského zastupiteľstva
o kofinancovaní výdavkov. Poukázala na financovanie projektov, ktoré bývajú podporované
do celkovej čiastky max. 250 000,- eur. Navrhla schváliť hornú hranicu projektu, avšak do
tejto výšky. Podotkla, že položky rozpočtu sa dajú prispôsobiť podľa potreby a už pri podaní
žiadosti sa vyžaduje prieskum trhu. Navrhovanú čiastku rozpočtu považovala za „nafúknutú“,
s ktorou by projekt nemusel byť schválený. Zároveň uviedla, že s mestom Olomouc
spolupráca v rámci tohto projektu nie je možná, keďže sa nenachádza v oprávnenom území.
Bc. Martin Královič, poslanec MZ - sa pýtal, ako je možné, že ak platí toto pravidlo,
rokuje sa o materiáli, ktorý je s vyššou čiastkou. Problém nemal s položkami, ale s ich
výškou. Spomenul akciu „Noc kostolov“, kde v rámci roku sa vyčerpalo cca 50 000,- eur, a
ktorá mala veľký mediálny prínos.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - odporučil schváliť rozpočet na projekt vo výške
...250 000,- eur... s tým, že Majetkovej komisii MZ, /resp. ňou prizvaným osobám/ ktorá
zasadá 9.8.2016 sa dá právomoc na odsúhlasenie štruktúry rozpočtu projektu podľa
jednotlivých položiek.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - pýtal sa, koľkí z debatujúcich boli zapojení do takéhoto
sakrálneho projektu. Odborníkom nemôže byť každý na všetko a pýtal sa, prečo sa nedáva
dôvera odborníkom z mestskému úradu.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - uviedol, že ako člen majetkovej komisie sa nebude vedieť
presne vyjadriť k výške jednotlivých položiek.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - zhrnul návrh a uviedol, že mestské
zastupiteľstvo schváli hornú hranicu rozpočtu projektu a majetková komisia na základe
podkladov z mestského úradu dá výstup k jednotlivým položkám.
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka MsÚ - uviedla, že rozpočet projektu zostavovala
pracovná skupina, ktorá sa venuje tejto oblasti a väčšina položiek je stanovená na základe
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prieskumu trhu. Výzva je platná do 31.8.2016 a štruktúru rozpočtu odporučila ponechať na
rozhodnutí mestskej rady, nie na majetkovej komisii.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - súhlasil s návrhom pracovnej
skupiny v rámci majetkovej komisie a podporoval vec, ktorá zviditeľní mesto a dostať vec do
reálnej roviny. Uviedol, že považuje za chybu, že Ing. Vančová na skutočnosti súvisiace
s projektom neupozornila pracovnú skupinu už pri príprave podkladov.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - skonštatovala, že závery boli jasne povedané p.
Vančovou. Na mestskom úrade sú fundovaní pracovníci k príprave podkladov tak, aby
mohol byť projekt podaný.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - rozumie vzneseným obavám a zaujímal sa, prečo by
to nemohlo byť napr. v kompetencii komisie kultúry. Aby to bol ten orgán, ktorý na základe
podkladov z mestského úradu rozhodne.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Mráza.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 435
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného poslaneckého návrhu s tým, že sa
schválilo financovanie projektu vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu 250 000,- eur, t.
j. vo výške 12 500,- eur, pričom zostavenie rozpočtu podľa položiek bude v kompetencii
Majetkovej komisie MZ.
V zmysle schváleného programu na zasadnutí mestského zastupiteľstva doteraz
spracované analýzy, webovú aplikačnú časť a rozpracovanosť návrhovej časti
Koncepcie rozvoja statickej dopravy v meste Trnava odprezentoval Ing. arch. Chudík,
zástupca spoločnosti AUREX, spol. s r.o. (Prezentácia je súčasťou zápisnice
v elektronickej forme na webovej stránke mesta).

Materiál č. 8.1
Návrh Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
Uznesením MZ č. 164 z 23.6.2015 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uložilo
Mestskému úradu v Trnave vypracovať návrh Etického kódexu volených predstaviteľov
samosprávy mesta Trnava. Takto spracovaný návrh bol zaradený do programu rokovania
mestského zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského
zastupiteľstva
st iah n uť
a postúpiť na vyjadrenie Komisie na riešenie mandátov
a sťažností MZ s tým, že bude zaradený do programu MZ v mesiaci október 2016.
Pri schvaľovaní programu rokovania bolo hlasovaním schválené odporúčanie mestskej
rady na s t i a h n u t i e materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva.

Materiál č. 9.1
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2016
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
V § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov kde sú ustanovené úlohy
hlavného kontrolóra, je povinnosťou predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý má byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním
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v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Interval šiestich mesiacov je
zosúladený s prvým kalendárnym polrokom 2016.
Na zasadnutie bol predložený plán kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov
t. j. od 1. júla do 31. decembra tohto roka.
Návrh tohto plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta bol zverejnený na
úradnej tabuli mestského úradu a tiež na internetovej a intranetovej stránke mesta dňa
13. júna 2016, 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 znení neskorších
predpisov a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 436
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 9.2
Informatívna správa o výsledkoch
04.05.2016 do 14.06.2016
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz

kontrol

ukončených

a rozpracovaných

od

V § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór predkladá
správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 01.01.2016
do 30.06.2016 bol schválený uznesením č. 304/2015 na 7. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava konanom dňa 15.12.2015.
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť
jednotlivých prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré
charakterizujú kontrolný postup a výsledok kontroly.
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov, ako aj
ďalšie zákonné normy podľa ustanovení § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite.
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite je kontrola skončená
dňom zaslania, resp. osobného doručenia správy z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je
najskôr vypracovaný návrh správy z kontroly. V prípade, že kontrolovaný subjekt (povinná
osoba) nepodá námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote
na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy z kontroly,
následne je vyhotovená správa z kontroly. Správa z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď
neboli zistené nedostatky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - uviedol, že už viac ako 10 rokov prebieha kauza
„Vxxxxx“. Osobne sa jej ujal asi pred 6 rokmi a dá sa povedať, že má problémový priebeh.
Pán Vadovič mal splatiť určité dlhy voči Mestu Trnava a spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.,
ktoré momentálne splatil /podľa jeho vyjadrenia/. Poslanec požiadal hlavného kontrolóra, aby
do budúceho mestského zastupiteľstva predložil správu o plnení záväzkov voči spoločnosti
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TT-KOMFORT, s.r.o. a Mestu Trnava zo strany p. Ladislava Vxxxxxxx, bytom Trnava,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. V prípade splnenia všetkých záväzkov by mohla byť uzatvorená
nájomná zmluva na dobu neurčitú, resp. s možným odpredajom bytu p. Vxxxxxxxxx.
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór - skonštatoval, že ide o niekoľko ročnú kauzu.
Problém nie je riešený len Mestským úradom v Trnave, spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o.,
ale i súdom a prokuratúrou. Ide o vzťah nielen pán Vxxxxxx verzus Mesto Trnava, ale p.
Vxxxxxx verzus súd, pričom vydaných bolo niekoľko súdnych rozhodnutí. Záležitosť môže
preveriť z hľadiska priamych záväzkov pána Vxxxxxxx, ktoré má platiť mesačne a vecí
spojených s exekúciou, keď sa vyjasní obsah uznesenia. Informáciu odporučil predložiť
v rámci štandardnej správy o výsledkoch kontrol, ktorú predkladá pravidelne na zasadnutie
mestského zastupiteľstva /požiadavka bola akceptovaná a doplnená do textu uznesenia/.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - zhrnul návrh ...spracovať súhrnnú správu
o odpočte záväzkov, záležitosť nielen finančnú, ale i právnu a orientačné výdavky spojené
s touto kauzou.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 2) bol prijatý návrh poslanca
Čavojského.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 437
v nasledovnom texte:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Poveruje
Hlavného kontrolóra mesta
vypracovať informatívnu správu o plnení záväzkov Ladislava Vxxxxxxx, bytom Trnava,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx voči spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. a Mestu Trnava, vrátane
orientačných výdavkov spojených s touto kauzou.
Správu predložiť mestskému zastupiteľstvu v rámci štandardných informatívnych správ
predkladaných hlavným kontrolórom mesta za príslušné obdobie.
Termín: MZ 06.09.2016...
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - žiadal doložiť sumár všetkých výdavkov, ktoré za toto
obdobie stála táto kauza Mesto Trnava.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 438
v zmysle prerokovávaného materiálu č. 9.2.

Materiál č. 10.1
Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava za
rok 2015
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je v súlade s uznesením MZ
č. 312 zo dňa 27. 6. 2000 povinná predkladať každoročne informatívnu správu o využívaní
športových areálov vo vlastníctve Mesta Trnava. Obsah správy je zameraný na informácie
o spôsobe zabezpečenia prevádzky, využívaní športových areálov, ktoré sú vlastníctvom
Mesta Trnava a o činnosti športových klubov v predmetných objektoch za rok 2015. Pre
porovnanie hodnotenia roku 2015 sú v správe uvedené aj výsledky za roky 2014 a 2013.
SKaŠZ mesta Trnava za obdobie roka 2015 zabezpečovala výkon správy 15 športových
areálov, prípadne nebytových priestorov využívaných na športové účely. Jedná sa
o športové zariadenia, ktoré sú vlastníctvom Mesta Trnava a SKaŠZ mesta Trnava
zabezpečuje ich správu. Činnosť organizácie v uvedených športových areáloch bola
zameraná v prvom rade na plnenie hlavného účelu organizácie – vytváranie podmienok pre
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športové aktivity obyvateľov mesta a taktiež zabezpečenie objektov z hľadiska ich
technického stavu.
Informatívna správa obsahuje údaje o spôsobe zabezpečenia prevádzky, hospodárení,
návštevnosti, cenách a o technickom stave predmetných objektov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila 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 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 439
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 11.1
Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor – Hudobná
škola YAMAHA v Trnave
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Dňa 30.5.2016 bola na Odbor vzdelávania, športu a kultúry doručená žiadosť Ing.
Zuzany Mrázovej, predsedníčky o. z. Aktivity pre deti o schválenie zriadenia Súkromnej
základnej umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor – Hudobná škola Yamaha v Trnave.
V zmysle §16 ods. 1 písm. 1 zákona č. 596/2003 Z. z . o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov je povinnosťou žiadateľky predložiť k žiadosti na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj stanovisko mesta,
v ktorom bude škola zriadená v prípade, ak poskytuje vzdelanie pre deti do 15 rokov veku.
Zámerom žiadateľov je poskytnúť možnosť hudobného vzdelávania pre: deti
predškolského veku, deti školského veku do 15 rokov, žiakov nad 15 rokov a dospelých.
Hlavným dôvodom na zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy je zabezpečenie
väčšej dostupnosti nových vzdelávacích programov a ich rozšírenia pre obyvateľov mesta.
V prípade schválenia žiadosti o zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave
– hudobný odbor – Hudobná škola YAMAHA v Trnave je povinnosťou mesta Trnava
v zmysle §6 ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
prispievať súkromnej škole na bežné osobné a prevádzkové výdavky.
Pre rok 2015 je výška ročnej dotácie pre žiaka súkromnej základnej umeleckej školy
stanovená na 473,13 eur, čo by pri počte detí do 15 rokov veku predmetnej súkromnej
základnej umeleckej školy predstavovalo ročný rozpočet 17 032,68 eur. Výška podielových
daní napočítaných na 1 žiaka základnej umeleckej školy v roku 2015 v skupinovej forme
výuky je 497,70 eur.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy I., t. j. schváliť žiadateľke zriadenie Súkromnej
základnej umeleckej školy v Trnave - hudobný odbor. Súhlasné stanovisko Mestskej školskej
rady mesta Trnava zo dňa 16.06.2016 bolo doručené so spoločným spravodajcom.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - v súlade s čl. 6 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
vyhlásil, že v tomto bode je v konflikte záujmov, keďže žiadateľkou je jeho manželka.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola prijatá alternatíva I., ktorú
odporučila mestská rada.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 440
v zmysle prerokovávaného materiálu a hlasovaním schválenej alternatívy I.

Materiál č. 12.1
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2016
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
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Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov bolo mestskému zastupiteľstvu
predkladané na schválenie na základe ustanovení Čl. 1 ods. 1 VZN č. 397 – Trhový poriadok
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný
trh Vianočné trhy. Zmluva o zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov za účelom
spolupráce pri organizovaní Vianočných trhov so spoločnosťou MEDIAFLASH s.r.o., so
sídlom Bernolákova 2, Trnava, IČO: 45943826, na obdobie na dobu určitú na 10 rokov
odo dňa nadobudnutia účinnosti bola schválená uznesením MZ č. 157/2011 zo dňa
06.09.2011. Účinnosť nadobudla 04.10.2011.
Súčasťou prerokovávaného materiálu bolo podrobne rozpísané organizačné
zabezpečenie akcie i so všeobecnými zásadami.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa o poskytnutie mapky vo väčšom formáte
i s farebným rozlíšením a nasledovnými textovými úpravami materiálu :
a/ v bode 13 sa pôvodný text nahrádza textom s nasledovným znením:
„Čas predaja počas VT 2016 je stanovený nasledovne:
Nedeľa - Štvrtok: od 08:00 do 22:00 hod. minimálne od 10:00 do 18:00 hod.
Piatok a Sobota: od 08:00 do 24:00 hod. minimálne od 10:00 do 18:00 hod.
dňa 24.12. max. do 12:00 hod. a 1.1. do 02:00 hod.
v dňoch 25.-26.12. nebude na Vianočných trhoch prebiehať predaj.
b/ dopĺňa sa nový bod 17 s nasledovným znením:
„Atrakcia Jazda na poníkoch bude umiestnená v priestore medzi Obchodným domom
Jednota a Domom kultúry rovnako ako v roku 2015.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) boli en block prijaté odporúčania
mestskej rady.
Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 441
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválených zmien.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 442
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 13.1
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 28.06.2016 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od
28.04.2016 do 08.06.2016
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Štandardný materiál, ktorým sa riešili návrhy gestorov na úpravu platných uznesení
mestského zastupiteľstva. Súčasťou materiálu bola správa o plnení uznesení v danom
intervale.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnkami :
a/ požiadavka gestora uznesenia - Odboru právneho a majetkového MsÚ v Trnave - na
doplnenie zmeny uznesenia MZ č. 113/2011 v schvaľovacej časti návrhu uznesenia ako
bod a7)
Predkladá:
Uznesenie (orgán):
Názov uznesenia
Navrhovaná zmena:

Odbor právny a majetkový
MZ č. 113/2011
Predaj podielov z pozemku ...na Botanická 7-11
51. celý text nahradiť novým: „podielu 6586/662724 do vlastníctva
vlastníčke bytu č. 76 Monike Ixxxxxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxx,
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Trnava, za cenu 83,31 eura“
89. celý text nahradiť novým: „podielu 6586/662724 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 55 Tomášovi Vxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, Trnava, za
cenu 83,31 eura“
Dôvod zmeny: zmena kupujúcich, ktorí nadobudli byt po predchádzajúcich vlastníkoch

b/ z dôvodu stiahnutia materiálu na základe požiadavky vznesenej poslancom MZ, doplniť
do bodu 2. návrhu uznesenia predĺženie termínu plnenia uznesenia MZ č. 215/2015 ako bod
b6)
Predkladá: Odbor územného rozvoja a koncepcií
Uznesenie (orgán MZ č. 215/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia Požiadavka Mgr. Rastislava Mráza, poslanca MZ - spracovať informatívnu
správu o riešení statickej dopravy v okolí komplexu City Arena a predložiť
na rokovanie MZ
Pôvodný termín: 15.12.2015
Navrhovaný termín: /MZ 11.10.2016/
Dôvod zmeny: Dňa 21.6.2016 mestská rada uložila OÚRaK prezentovať doteraz
spracované analýzy, webovú aplikačnú časť a rozpracovanosť návrhovej
časti Koncepcie rozvoja statickej dopravy v meste Trnava. OÚRaK oslovila
spracovateľa spoločnosť AUREX, spol. s r. o. o predstavenie svojej práce,
ktorá potvrdila, že sa dňa 28.6.2016 prezentácie na MZ zúčastní. Na
základe záverov z množstva predchádzajúcich rokovaní a pripomienkovaní
Koncepcie v štádiu jej prípravy bolo dňa 19. 5. 2016 vedením mesta
rozhodnuté o nutnosti prerokovania Koncepcie pred jej finalizovaním
v jednotlivých poslaneckých kluboch a výboroch mestských častí.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnuté posunúť schvaľovanie Koncepčného
materiálu až po prerokovaní a zapracovaní prípadných pripomienok do
finálneho dokumentu Koncepcie. Predpokladaný termín na schvaľovanie
uceleného dokumentu je v októbrovom mestskom zastupiteľstve.

c/ v súvislosti so stiahnutím materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva návrh na
predĺženie termínu plnenia uznesenia - doplniť v návrhu uznesenia v časti „Predlžuje“
ako bod b7)
Predkladá: Odbor organizačný a vnútornej správy
Uznesenie (orgán MZ č. 164/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia Informatívna správa o prerokovaní mandátu poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava
Pôvodný termín: 30.06.2016
Navrhovaný termín: 21.09.2016 /MZ 11.10.2016/
Dôvod zmeny: Na základe rozhodnutia mestskej rady zo dňa 21.6.2016 bude Etický kódex
volených predstaviteľov samosprávy mesta Trnava predložený, po jeho
prerokovaní na mandátovej komisii, na zasadnutie mestského
zastupiteľstva dňa 11.10.2016. V tomto termíne bude zároveň predložený
aj návrh Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava.

Rozprava:
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - na základe požiadavky gestora
zodpovedného za plnenie uznesenia predložil návrh na ďalšiu zmenu textu týkajúcu sa
uznesenia MZ č. 346/2016. Uznesenie sa týka prenájmu nebytových priestorov
v priemyselnom parku spoločnostiam Danubia Energy, s.r.o. a ENAIRGY, s.r.o. Zmena sa
týkala doplnenia nového textu do schvaľovacej časti uznesenia :
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...e) zriadenie predkupného práva s vecnými účinkami k nehnuteľnostiam uvedenými v bode
a) spoločnosti Danubia Energy, s.r.o. v prípade, že budúci nájomca uskutoční zhodnotenie
prenajatých priestorov a bude realizovať stavebné úpravy na svoje náklady...
Návrh gestor zdôvodnil tým, že spoločnosť Danubia Energy, s.r.o. sa uchádza o grant na
výskum grafénu prostredníctvom výzvy z OP Výskum a inovácie, pričom v prípade jeho
schválenia budú výskum realizovať v TTIP. Súčasťou projektovej žiadosti o grant sú
i stavebné úpravy v objekte PO 01, pričom podmienkou ich oprávnenosti je možnosť
predkupného práva zhodnotených priestorov budúcim nájomcom. Podmienku donor doplnil
dodatočne do výzvy. V prípade schválenia grantu bude dotácia na stavebné úpravy
predstavovať pre Mesto Trnava ako vlastníka objektu cca 25 000,- eur.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - sa zaujímala, či predmetné priestory je
možné oddeliť. Citovala príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka o predkupnom
práve, ktoré definuje právo predávajúceho na kúpu, ak by predmet kúpy chcel nový kupujúci
predať. Predložený návrh je niečo iné; o informáciu žiadala preto, keďže vec neprešla
prerokovaním Majetkovej komisie MZ.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - položil otázku, aké budú úpravy, či je technicky možné,
ak by došlo k naplneniu zmluvy, to zrealizovať, napr. vymaľuje steny a kúpi si maľovku?
Ing. Viera Vančová, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že ide o časť budovy a predmetnú
podmienku na zapracovanie do zmluvy o budúcej kúpnej zmluve si vyžiadal donor. Reálne si
budúci nájomca nemá záujem požiadať o odkúpenie týchto priestorov a mesto nemá záujem
ich predávať. Práce sú nad rámec stavebných úprav, ide o doprojektovanie niektorých
špecifických
technických
záležitostí
pre
činnosť
nájomcu
/vzduchotechnika
a elektroinštalácie/, ktoré budú zrealizované z projektov Európskej únie.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) boli en block prijaté odporúčania
mestskej rady.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bol prijatý návrh predložený
poslancom Lančaričom.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 443
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválených zmien.

Materiál č. 14.1
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie v roku 2016 z rozpočtu mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
V zmysle VZN č. 461, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trnava bola v januári 2016 vyhlásená súťaž
o získanie dotácií. Poskytovaním dotácií sa Mesto Trnava snaží podporovať a vytvárať
podmienky pre zdravý spôsob života, chrániť životné prostredie a podporovať aktivity
vzdelávacieho, športového a kultúrneho charakteru.
V programe č. 18 bol zostatok k termínu 20.06.2016 vo výške 13 490,- eur.
Žiadateľ o dotáciu Plavecký klub STU Trnava získal v tomto roku dotáciu v sume 9000,eur na projekt Činnosť plaveckého klubu – športová príprava a účasť na súťažiach. O dotáciu
na projekt Príprava športovca Tomáša Pxxxxxxx na Majstrovstvá Európy juniorov 2016
požiadal dňa 14.6.2016 a žiada sumu 1000,- €. Projekt je zameraný na podporu prípravy
talentovaného trnavského športovca na vrcholové plavecké podujatie. V zmysle VZN č. 461,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Trnava, je potrebné, aby o pridelení ďalšej finančnej dotácie rozhodlo
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním poskytnúť na základe stanoviska Komisie mládeže a športu
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MZ finančnú dotáciu na rok 2016 z programu č. 18 vo výške 1 000,- eur žiadateľovi Plaveckému klubu STU Trnava na projekt Príprava športovca Tomáša Pxxxxxxxx na ME
juniorov.
Keďže žiadateľ už dostal dotáciu vo výške 9 000 eur, dotácia musí prejsť schvaľovacím
procesom mestského zastupiteľstva. Na základe schválenia dotácie príde k úprave návrhu
uznesenia, ktoré je súčasťou materiálu, z ktorého sa vypustí v bode 1. Schvaľuje záležitosť
dotácie pre KTŠ Tyrnavia.
Súčasťou materiálu bola aj žiadosť na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016
z rozpočtu mesta Trnava z programu č. 18 pre žiadateľa - Klub tanečného športu Tyrnavia
na projekt Podpora činnosti klubu KTŠ Tyrnavia v roku 2016. Mestská rada sa stotožnila so
stanoviskom komisie a odporučila projekt podporiť sumou 1 000 eur, schválenie ktorej je
v kompetencii primátora mesta.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - spomenul plavecké úspechy Tomáša
Púchleho, víťazstvo na Majstrovstvách Slovenska a získanie titulu 7-násobného Majstra
Slovenska. Mesto Trnava je hrdé na úspechy športovcov a pripraví hromadné prijatie
úspešných športovcov na radnici.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 444
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady.

V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „15. Rôzne“. Písomné
materiály v tomto bode programu zaradené neboli. (Poznámka: Prezentácia statickej
dopravy sa uskutočnila mimo tohto bodu programu).
Zaznamenané boli vystúpenia poslancov :
A/
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - informoval o činnosti občianskych hliadok na sídlisku
Linčianska a menovitých problémoch, ktoré boli nimi riešené v rámci ich činnosti. V závere
spomenul požiadavky týkajúce sa platby za mobil, zabezpečenie miestnosti na prezlečenie,
potreba zriadenia ešte jednej hliadky, aby bol pokrytý exponovaný čas.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - vyzdvihol iniciatívu a schopnosť poslanca v súvislosti
s činnosťou občianskej hliadky. Požiadal o jej dohľad aj v okolí bytového domu na Ulici gen.
Goliana č. 1, kde pod oknami robí neporiadok a hluk určitá skupina bezdomovcov a Rómov.
Rovnako žiadal o kontrolnú činnosť mestskej polície. Dal na zváženie možnosť zriadenia
druhej zmeny hliadky.
B/
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - spomenul akciu organizovanú Výborom mestskej časti
Linčianska v rámci „Dní zdravia“ - športové aktivity beh pre mládež do 15 rokov, turnaj v mini
futbale pre chlapcov do 18 rokov. Poukázal na aktivitu kolegu Čavojského i ostatných členov
výboru, ktorí sa pripojili k tejto aktivite, za čo im patrí poďakovanie.
C/
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - obrátil sa na náčelníka mestskej polície a zaujímal sa
o vývoj situácie v súvislosti s hlukom v zariadení La Reunion na Františkánskej ulici a Music
Café na Dolných Baštách; či sa situácia ukľudnila, alebo pokračuje v rovnakých intenciách.
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície - uviedol, že v súvislosti s La Reunion boli
nejaké ďalšie podnety. Z príslušného odboru mestského úradu išlo upozornenie. Pracovné
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stretnutie zástupcu náčelníka mestskej polície so sťažovateľmi sa konalo v uplynulom týždni,
výsledky k dispozícii nemá, avšak stále tie isté veci.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - spomenul podnet vyvesený na „Odkaze pre starostu“, čo
sa týka Music Café. Vyriešený bol osadením druhých dverí.
Ďalšie vystúpenia v bode „Rôzne“ neodzneli.
Podľa schváleného programu rokovania nasledoval bod „16. Interpelácie poslancov“.
V tomto bode vystúpil poslanec MZ :
Mgr. Rastislav Mráz
Na obrazových snímkach poukázal na stav údržby zelene na sídlisku Družba /podnet od
občana/ a zábery z cintorína na Nitrianskej ceste, nakoľko dostáva fotografie, ponosy
a žiadosti o zjednanie nápravy. Osobne je bezradný, nevie na koho sa obrátiť, keďže má
informácie o skončení pracovného pomeru zamestnankyne úradu p. Bodišovej. Vypísané
boli nové súťaže na starostlivosť o zeleň, či fungujú pôvodné firmy, na ktoré sa obracať,
alebo je nová vysúťažená firma. Chcel počuť k tomuto niečo viac, pár slov a možno
zjednanie nápravy.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval na interpeláciu a uviedol, že je to
realita na sídliskách, keďže počasie ide proti nám. Začiatok prvej kosby bol i napriek
upozorneniu mesta zrealizovaný spravovateľmi zelene o 12 - 16 dní neskôr. Následne už
kosba prebieha kontinuálne, až na pár výnimiek. Mesto nie je schopné v celom meste udržať
trávu extrémne nízko; aktuálne prebieha tretia kosba; závisí tiež od počasia. To bolo
stanovisko k stavu, ktorý je teraz.
Súťaž na základnú údržbu zelene, kosbu prebehla. Súťaž vyhrala na obidve časti mesta
spoločnosť .A.S.A. Trnava, ktorá rokuje so spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o., či a akým
spôsobom bude riešená subdodávka prác. Podľa predbežných informácií by Linčiansku
obhospodarovala STEFE Trnava, s.r.o., je to záležitosťou nastavenia jednotlivých procesov.
Tím Správy kultúrnych a športových zariadení má vyčlenené vysoko údržbové plochy, každý
piatok sú kosené plochy v centre ako galéria, trávniky, ktoré sú pod závlahami a v rámci réžii
mesta sa kosí Hlboká, Študentská, val, resp. venčovisko pozdĺž Linčianskej, Nerudova. Na
10-dňovej báze sú plochy v správe Správy kultúrnych a športových zariadení a ďalšie sú
kosené prakticky kontinuálne spravovateľmi zelene ako doteraz. Prebiehajú rokovania, kedy
by prevzala prakticky celú vec spoločnosť .A.S.A. Trnava, zatiaľ podľa posledných diskusií
by tom mal byť september, resp. október 2016, t. j. posledná údržba, resp. vyhrabávanie
tesne pred zimou.
Vyhlásil, že je si plne vedomý tohto stavu. Z pohľadu estetiky nie je možné zabezpečiť
štandardne krátku trávu v celom meste.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - prvá kosba bola zrealizovaná do
31.5.2016, teraz je jún a rozbieha sa tretia kosba. Skonštatoval, že takéto intenzívne kosenie
v meste ešte nebolo. Trávniky nie je možné udržiavať v štandarde, ale kosenie je intenzívne.
Poukázal na rok 2013, kedy boli schválené v rozpočte mesta tri kosby, s výnimkou centra
mesta. Vtedy osobne ako poslanec mestského zastupiteľstva urgoval pokosenie trávy na
sídlisku Prednádražie v závere mesiaca mája.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - uviedol, že pamätá si roky aj horšie než je tento. Stav
podľa snímok si ale nepamätá. Podotkol, že uskutočnili sa dve súťaže, v jednej z nich bol
členom komisie. Nie je to v programe septembrového zasadnutia MZ, ale bolo by preto
vhodné, aby sa poslanci mohli oboznámiť s výsledkami súťaží a mali priestor na diskusiu
o probléme kosenia väčší, než v bode „rôzne“. Spomenul trávnik v parčíku, ktorý sa udržiaval
aj v uplynulom období.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - tak ako tento rok sa v meste nekosilo, aby
sa riešilo v týždennej permanencii v centre mesta. S výsledkami súťaže sa budú môcť
poslanci oboznámiť. Pridanú hodnotu videl v tom, že mesto sa zbaví mnohoročného
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kontraktu a správa a údržba zelene sa dostane pod subjekt, v ktorom má Mesto Trnava 50
%-tný podiel.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - uviedla, že v rámci mestskej časti Modranka
prebieha v súčasnosti druhá kosba. Problémy si osobne konzultuje s príslušnými
pracovníkmi mestského úradu a informácie má, že bývali štyri kosby. O aktivitách Výboru
mestskej časti Modranka pre pokročilý čas rokovania, nechcela hovoriť.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - informoval o začatí tretej kosby na sídlisku
Linčianska a spomenul spokojnosť s prácou firmy, ktorá doteraz zabezpečovala kosenie na
sídlisku Linčianska - DELTA spol. s.r.o. a vyslovil obavy s prácou STEFE Trnava, s.r.o., ktorý
s tým nemajú skúsenosti.
Ďalšie ústne interpelácie neboli vznesené.
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na zasadnutí; prijaté boli
uznesenia od č. 404 do č. 444, vrátane.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 12. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil s prianím príjemného prežitia
letných dovoleniek.

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

Ing. Ivana M u d r i k o v á, PhD.
prednostka MsÚ

Mgr. Tibor P e k a r č í k
overovateľ

Ing. Peter H a l a d a
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave 11.07.2016

45

