Z á p i s n i c a

z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré
sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2004 v konfe- renčnej sále trnavskej
radnice ___________________________________________________________

- 2 Mestské zastupiteľstvo mesta T r n a v a
_________________________________________________________
Z á p i s n i c a
z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré
sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2004 v konferenčnej sále trnavskej radnice
_________________________________________________________
Prítomní: Ing. Bošnák, primátor mesta 30 poslancov MZ mesta Trnava Ing.
Holkovič, hlavný kontrolór Mgr. Keleši, náčelník mestskej polície 9
vedúcich odborov mestského úradu 1 vedúci úseku mestského úradu 4

zástupcovia mestských organizácií 11 riaditeľov základných škôl 1
zástupca CVČ tlačový tajomník mesta zapisovateľka
P r o g r a m :
a) Otvorenie 1.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
1.2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 115 Trhový poriadok o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - trhovisko na
Spartakovskej ul. v Trnave v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 140
2.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z neh- nuteľností - 3
3.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady 4.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 192 na
vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení
výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava, v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 204 5.1) Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 6.1) Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia
na území mesta Trnava 7.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o
podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území
mesta Trnava 8.1) Návrh rozpočtu mesta Trnava pre rok 2005 9) Majetkové
záležitosti 10.1) Predaj bytov 10.2) Predĺženie splátkovania kúpnej ceny
za byt 11.1) Návrh na zriadenie Komisie MZ na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcií a zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 12.1) Návrh rozpočtu a
organizačného zabezpečenia Medziná- rodného hudobného festivalu
DOBROFEST - TRNAVA 2005 13.1) Návrh na výšku úhrady za poskytované služby
v Domove dôchodcov pre bezdomovcov, Coburgova 24, Trnava 14.1)
Informatívna správa o riešení petície proti výstavbe obytných domov na
ulici J. Slottu 15.1) Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného
trnavského jarmoku 2004 15.2) Návrh na organizačné zabezpečenie
Tradičného trnavského jarmoku v Trnave v roku 2005 16.1) Združenie
finančných prostriedkov mesta so Slovenským futbalovým zväzom 17.1)
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je do 20.11.2004 - 4 18.1) Informácie o vývoji v oblasti škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej povinnosti mesta Trnava 18.2) Návrh k Výzve Prezídia Únie
miest Slovenska na pomoc Vysokým Tatrám 18.3) Návrh na prijatie deklarácie
o spolupráci v rámci mikroregiónu V4 19) R ô z n e 20) Interpelácie
poslancov mestského zastupiteľstva 21) Rekapitulácia uznesení 22) Z á v
e r.

13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a
viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Privítal prítomných poslancov
mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 20 poslancov mestského

zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V
priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na 30.)
Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnil
poslanec MZ Ing. Ján Albert.
Za overovateľov zápisnice z 13. riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva boli určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Blažena
Královičová a Michal Okruhlica.
Na zasadnutí bola overená zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo dňa 26.10.2004. Overovatelia zápisnice Ing. Ľudovít
Daučo a MUDr. Július Duchoň konštatovali, že obsah zápisnice sa zhoduje
s priebehom rokovania.
- 5 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov
MZ: MUDr. Boženu Štegmannovú a Karola Opatovského. Na zasadnutí mestského
zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci MZ:
Ing. Augustín Pullmann a Ing. Ivan Šarvaic.
Mestská rada odporučila za predsedu návrhovej komisie Mgr. Jána
Žitňanského, poslanca MZ. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za
členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci MZ: MUDr. Gabriel Pavelek a
Jaroslav Kralčák.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 18. Hlasovaním (17:0:1) bolo jej zloženie schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 7. decembra 2004
odporučila nasledovné úpravy v programe rokovania: a) v rámci bodu
"majetkové" zaradiť ako materiál č. 9.14. Majetkoprávne usporiadanie
pozemkov pod skládkou TKO v k.ú. Boleráz b) v rámci bodu "rôzne" zaradiť
ako materiál č. 19.1. Informáciu o záujemcoch o odkúpenie mestských
pozemkov medzi ulicami Hornopotočná a Hollého na výstavbu hotela.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k programu rokovania
neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním (20:0:0)
bol prijatý program rokovania mestského zastupiteľstva.
Postupne boli prerokované jednotlivé materiály, ktoré boli zaradené do
programu rokovania mestského zastupiteľstva.
- 6 Materiál č. 1.1 - Návrh VZN o miestnych daniach
____________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všobecne záväzné nariadenie

vyvesené. V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené.
Čechovič, DUČMR - v rámci spravodajskej správy skonštatoval, že
vypracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia si vyžiadali
legislatívne zmeny ako je schválenie zákona č. 582/2004 Z.z. a zároveň
zrušenie zákona č. 544/1990 Zb. V súvislosti s legislatívnymi zmenami sa
miestne poplatky premenovali na miestne dane a zároveň sa zredukovali.
Podotkol, že všetky miestne dane sú fakultatívne a významnou zmenou je
fakt, že zákon neustano- vuje hornú hranicu sadzieb miestnych daní.
Zároveň rozobral jednotlivé ustanovenia a do pozornosti uviedol zvýšenie
dane za psa a vybraných druhov sadzieb dane za užívanie verejného
priestranstva - cirkusov a atrakcií, rozkopávok, zriadenie trhového
miesta. Poukázal na zavedenie dane za ubytovanie a za nevýherné hracie
prístroje. Následne sa v krátkosti venoval stanovisku mestskej rady.
Rozprava: Čechovič, DUČMR - po predložení spravodajskej správy vystúpil
s návrhom na bližšiu špecifikáciu odporúčania mestskej rady v čl. 29 v
písm. e) ...elektronické prístroje na počítačové hry umožňujúce prístup
k internetu... Uviedol, že nakoľko legislatívne zmeny zrušili možnosť
kontroly majiteľov psov, môže prísť k zvýšeniu počtu neplatičov v
súvislosti so zvýšením poplatku za psa. Odporúčal preto ponechať pôvodný
poplatok za jedného psa v čiastke ...1.000,- Sk... Hric - na str. 8 ako
bod 6) navrhol text ...Mestský úrad zabezpečí zverejnenie zoznamu
platiteľov daní za psov vo vývesných skrinkách VMČ štvrťročne a na
internetovej - 7 stránke mesta priebežne... Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že
z práv- neho hľadiska je návrh poslanca Hrica neprijateľný. Požiadal
mestský úrad o preverenie návrhu po právnej stránke a následne s tým
upraviť uznesenie v ukladacej časti v texte ...b) preveriť možnosť
zverejnenia platičov dane za psa podľa mestských častí a toto zverejniť
vo vývesných skrinkách v mestských častiach a na internete s termínom do
15.3.2005... Ing. Kunovský - súhlasil s návrhom kolegu Čechoviča. Zároveň
spomenul svoju interpeláciu z rokovania mestského zastupiteľstva konaného
dňa 26.10.2004, v ktorej načrtol problémy s túlavými psami a tiež i s
mačkami. Pri jej vybavovaní sa stretol s nepochopením, pretože bola
odsunutá na riešenie mestskej polícii. Súčasné technické možnosti
mestskej polície považoval za poľutovaniahodné. Odporučil preto, aby sa
týmto problémom zaoberala príslušná komisia. Na záver svojho vystúpenia
poukázal na problémy s parko- vaním motorových vozidiel na verejných
komunikáciách t.j. vozidiel, ktoré sú výlučne nepojazdné a ktoré sú
používané na podnikateľské aktivity. Túto skutočnosť odporúčal doplniť
do čl. 10 ako bod 7). Čechovič, DUČMR - skonštatoval, že táto záležitosť
je ošetrená vo všeobecne záväznom nariadení o parkovaní a státí motorových
vozidiel.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Mestská rada hlasovaním odporučila
materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s nasledovnými
pripomienkami: * v čl. 12 v ods. 1) upraviť text ....priestranstva podľa
čl. 10 ods. (3) písm. a) - c), f) - n) je veľkosť plochy... * v čl. 13
v ods. 1) za písm. "c)" doplniť ...d, e... * v čl. 13 ods. 5) nový text
(5) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl. 10 ods. 3
písm. n/ sú nasledovné: (ostatný text ostáva nezmenený) * v čl. 29 v ods.
1) doplniť písm. e) ...internet... - 8 Hlasovanie o návrhoch: - mestskej rady: 20:0:0 (v čl. 29 s technickou

pripomienkou poslanca Čechoviča) - poslanca Čechoviča v čl. 6) ods. 2:
18:1:3 - poslanca Hrica s úpravou v zmysle odporúčania primátora mesta:
21:0:1. Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 457, ktorým bolo
schválené VZN č. 222.

Materiál č. 1.2 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 115 Trhový
poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste - trhovisko na Spartakovskej ul. v Trnave v znení VZN č. 140
____________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všeobecne záväzné nariadenie
vyvesené. V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené. Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Mestská rada hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok. Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 458, ktorým
bolo schválené VZN č. 223.

Materiál č. 2.1 - Návrh VZN o dani z nehnuteľností
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom - 9 zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všeobecne záväzné
nariadenie vyvesené. V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené.
Ing. Butko, zástupca primátora - v rámci spravodajskej správy konštatoval,
že predmetné nariadenie bolo spracované v súlade s novoprijatým zákonom
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Uviedol, že daný zákon vychádza zo zámerov
reformy verejnej správy a z požiadaviek fiškálnej decentralizácie, ktorá
predpokladá posilnenie významu miestnych daní z hľadiska ích výnosov.
Zákon upravuje dane, ktoré môže obec ukladať, pričom výrazne posilňuje
právomoci obcí pri správe vlastných príjmov a tiež umožňuje zvýšiť výnos
daní do rozpočtu mesta. Na mesto prechádza väčšia právomoc pri určovaní
konkrétnych sadzieb dane podľa miestnych podmienok, právomoc určiť dolnú
a hornú hranicu miestnych daní resp. oslobodenie od platenia miestnych
daní. Uviedol, že tieto možnosti viažu na seba veľkú zodpovednosť, ktorú
si uvedomovali i tvorcovia predloženého materiálu. Na záver svojej
spravodajskej správy uviedol, že v rokoch 2001 až 2004 sa nemenili sadzby
dane z nehnuteľností, pre rok 2005 sa navrhuje pri väčšine sadzieb zvýšiť
percento, ktoré je vypočítané ako súčet percent vyhlásených inflácií za
roky 2001 až 2004 t.j. 26,9 %. Zároveň zdôvodnil odporúčanie mestskej rady
(v súvislosti so sadzbami daní, týkajúcich sa bytov), ktoré vychádza z
názoru, že Trnavčanom sa byť oplatí. Podotkol, že tento návrh mestskej
rady by však mohol byť právne spochybniteľný. Rozprava: Ing. Butko - na
základe návrhu spracovateľa materiálu odporučil nasledovné úpravy v texte
nariadenia: * v čl. 4 ods. 1a) ponechať doterajšie sadzby t.j. ...5,72..
* v čl. 4 ods. 3 uviesť ...3,00... a vypustiť text "každé ďalšie podzemné

podlažie" * v čl. 5 ods. 1a) ponechať pri bytoch sadzbu ...4,00... ako
to bolo doteraz a doplniť ...Modranku... * v čl. 6 ods. 6) písm. c,d,e)
znížiť daň o 95% t.j. na ... 1,05 Sk... a v bode l) doplniť text
...hasičského a - 10 záchranného zboru... a tiež znížiť o 95% * v čl. 6 ods. 5) v zmysle
odporúčania mestskej rady nový text a znížiť o 84% t.j. na 1,00 Sk. Ing.
Bošnák, primátor mesta - podotkol, že mnohé veci v nariadení sa riešili
doslova "za pochodu" a zvažovali sa všetky možné dopady. Uviedol, že mesto
má tiež záujem o využívanie nádvorí a riešenie prelúk ich zastavaním
(poukázal na preluky, ktoré sa nachádzajú v CMZ - na Hlavnej ulici a na
Štefánikovej ulici). Ďalej uviedol, že pri stanovení sadzieb pri stredných
školách sa vychádzalo z toho, že mesto dostalo do správy aj činnosti, ktoré
slúžia pre všetkých študentov, nielen pre tých, ktorí sú obyvateľmi mesta
Trnava. Z tohto dôvodu sa bude hľadať cesta práve na zvýšenie významu
inštitútu trvalého pobytu. Zároveň informoval o lobovaní predsedu ZMOS-u
proti mestám, čo spôsobilo skrátenie financií pre mestá, hoci tie
zabezpečujú okolité obce napr. mestská hromadná doprava. Preto sa bude
možno uvažovať i o vystúpení z predmetného združenia. I toto bol jeden
z dôvodov, že sa musia riešiť určité úpravy dane z nehnuteľností. Na záver
svojho vystúpenia konštatoval, že návrh predložený Ing. Butkom vychádza
z posledných údajov, preto požiadal poslancov o jeho akceptovanie a
podporu. Ing. Tomek - pýtal sa, či do zariadení sociálnej pomoci v čl.
6 je zaradená charita. Lackovičová, spracovateľka materiálu - reagovala
na vznesenú otázku. Uviedla, že do zariadení sociálnej pomoci je charita
zahrnutá. Ing. Butko, zástupca primátora - podotkol, že predložený
materiál je aj určitou reguláciou. A z toho musí byť jasná aj vízia mesta,
ktorá sa realizuje prostredníc- tvom tejto dane. Uviedol, že v meste sú
najväčšie problémy s dopravou. Pri nákupných centrách sú parkoviská, ktoré
sú využité len z 2/3, z ktorých takmer polovica je využitá ľudmi z oblasti
mimo mesta Trnava. S tým sú spojené ďalšie problémy, ktoré by malo mesto
riešiť. A treba ich riešiť i s ohľadom na obrat, ktorý sa v obchodných
domoch realizuje.
- 11 Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnými pripomienkami: * na str. 8 v čl. 3 ods. 3
v písm. f) a h) % zo základu dane "6,25 % t.j. 10,00 Sk" upraviť na ...3,75
% t.j. 6,00 Sk... * na str. 10 v čl. 6 ods. 3 "o 92 %" upraviť na ...o
87 %...
* na str. 10 v čl. 6 ods. 3 doplniť za spojením "okrem stavebných pozemkov"
text ... , ktoré sú... * zmeniť na str. 10 v čl. 6 ods. 4 upraviť výšku
percent "o 93 %" na ...o 88 %...
* na str. 10 v čl. 6 ods. 4 doplniť za spojením "okrem stavebných pozemkov"
text ... , ktoré sú...
* na str. 10 vložiť nový ods. 5 s textom: "(5) Správca dane podľa § 8 ods.
2 zák. č. 582/2004 Z.z. podľa miestnych podmienok ustanovuje zníženie dane
z pozemkov v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat.
území Trnava o 67 % za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem
stavebných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb, ktoré
vykonávajú poľnohospodársku prvovýrobu."
a v súvislosti s tým sa doterajšie odseky 5,6,7,8,9,10,11,12 sa preznačujú
na odseky 6,7,8,9,10,11,12,13.

Mestská rada po prerokovaní materiálu a zvážení miestnych podmienok
odporučila spracovateľovi materiálu po konzultácii s právnym oddelením
mestského úradu vyčísliť finančný dopad na rozpočet mesta v prípade
oslobodenia od dane z nehnuteľností vlastníka bytu, ktorý má v ňom trvalý
pobyt resp. trvalý pobyt s platnou nájomnou zmluvou. Stanovisko
spracovateľa materiálu i Odboru právneho a majetkového Mestského úradu
v Trnave je uvedené v spoločnom spravodaji.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovanie o návrhoch: - mestskej rady,
s výnimkou návrhu v bode f) na str. 3 spoločného spravodaja, o ktorom sa
hlasovalo osobitne : 22:0:2 - 12 - mestskej rady v bode f): 7:8:9 - Ing. Butka k čl. 4 ods. 1a): 23:1:1
- Ing. Butka k čl. 4 ods. 3): 22:2:1 - Ing. Butka k čl. 5 ods. 1a): 25:0:0
- Ing. Butka k čl. 6 ods. 6): 25:0:1 - Ing. Butka k č. 6 ods. 5): 21:0:3.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 459, ktorým bolo
schválené VZN č. 224.

Materiál č. 3.1 - Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
____________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všeobecne záväzné nariadenie
vyvesené. V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené.
Rozprava: Čechovič, DUČMR - na str. 10 vystúpil s technickou pripomienkou
- upraviť text v čl. 5 v bode 1a) ...podľa čl. 1 ods. 2..., v bode 1b)
...podľa čl. 1 ods. 7.... a v bode c) ...podľa čl. 1 ods. 7...
Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom vypustiť čl. 7. Kontrolný súčet poslancov MZ:
25. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 460, ktorým bolo
schválené VZN č. 225.

- 13 Materiál č. 4.1 - Návrh VZN, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k VZN č. 192
na vykonanie niektorých usta- novení zákona o sociálnej pomoci a stanovení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava, v znení VZN č.
204 ____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všeobecne záväzné nariadenie
vyvesené. V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené. Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
24. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 461, ktorým bolo
schválené VZN č. 226. Ing. Bošnák, primátor mesta - odporučil termín v
ukladacej časti uznesenia upraviť na ...16.12.2004..., aby VZN nadobudlo
účinnosť dňom 1.1.2005.

Materiál č. 5.1 - Návrh VZN o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch
a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všeobecne záväzné nariadenie
vyvesené. V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené. Rozprava:
- 14 Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že sa jedná o veľmi závažný
materiál, ktorý bol spracovávaný v priebehu roka a mesto sa snažilo do
neho zo strany mesta, jednotlivcov a rôznych organizácií dopracovať rozvoj
mesta a celú jeho štruktúru. Predložený územný plán doznáva dosť výrazných
zmien, pretože rozvoj mesta nabral na obrátkach a v meste Trnava sa očakáva
v priebehu 3-4 rokov vytvorenie až 10 tisíc pracovných miest. Táto
záležitosť zasiahne takmer do všetkých oblastí života mesta. Na záver
svojho vystúpenia uviedol, že predložený návrh z hľadiska teraj- šieho
stavu je optimálny. MUDr. Paulini - podotkol, že sa jedná o závažný
materiál, ktorý ho napĺňa pýchou. Zároveň poukázal na nesprávne použitú
skratku dokumentu. Ing. Pullmann - sa zaujímal, či sa uvažuje s využitím
letiska a jeho rozšírením. Ing. arch. Horák, vedúci odboru MsÚ - reagoval
na vznesené pripomienky a podotkol, že použitá skratka vychádza z
legislatívy. Zároveň informoval poslancov, že územný plán sa nachádza i
v digitálnej podobe a poslanci ho môžu po schválení obdržať na CD disku.
Zároveň uviedol, že územie ako rezerva pre letisko je v územnom pláne
zahrnutá. Ing. Bošnák, primátor mesta - podotkol, že pri budovaní
severného obchvatu mesta Trnava príde k zabratiu časti letiska na Kopánke.
Avšak v teoretickej rovine sa javí vhodnejšie využitie lestiska v Bolerázi
pri Trnave. Konkrétne pozmeňovacie návrhy k predloženému materiálu neboli
vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Mestská rada hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 462, ktorým
bolo schválené VZN č. 227.

- 15 Materiál č. 6.1 - Návrh VZN o ochrane nefajčiarov obmedze- ním fajčenia
na území mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všeobecne záväzné nariadenie
vyvesené. V určenej lehote boli k nemu pripomienky uplatnené (sú súčasťou
dôvodovej správy k materiálu). Mestská rad zobrala pripomienky na vedomie
a stotožnila sa so stanoviskom spracovateľa materiálu.
Rozprava: Ing. Pullmann - odporučil doplniť účinnosť nariadenia. Ing.
Bošnák, primátor mesta - navrhol zverejniť do 15.12.2004 s tým, že účinnosť
nadobudne dňom 1.1.2005. Ďalšie pripomienky k návrhu nariadenia neboli
vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ:25. Mestská rada hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že bude
preverená správnosť textu v čl. 4 ods. 3). Na základe vznesených
pripomienok členov mestskej rady odporučila po právnej stránke preveriť
možnosť vyhradenia plochy určenej pre zákazníkov v %, pre fajčiarsku a
nefaj- čiarsku časť. V súvislosti s tým následne naformulovať i text.
Stanovisko spracovateľa materiálu i právneho úseku je uvedené v spoločnom
spravodaji. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 463, ktorým
bolo schválené VZN č. 228.

Materiál č. 7.1 - Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania
exteriérových sedení na území mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo - 16 V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 216 bolo všeobecne záväzné nariadenie
vyvesené. V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené. Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Mestská rada hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom
upraviť text v čl. 6 nasledovne: ...Každý podnikateľ prevádzkarne na území
mesta Trnava, ktorý prevádzkuje exteriérové sedenie, je povinný technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečiť, aby hluk
spôsobený prevádzkou exteriérového sedenia neprekračoval najvyššie
prípustné hodnoty pre denný a nočný čas.
Odporúčanie mestskej rady mestské zastupiteľstvo zobralo ako technickú
pripomienku, o ktorej sa nehlasovalo. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 464, ktorým bolo schválené VZN č. 229.

Materiál č. 8.1 - Návrh rozpočtu mesta Trnava na rok 2005
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko, zástupca primátora - v rámci spravodajskej správy zdôvodnil
príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu. Podotkol, že pravidlá používania
návratných finančných zdrojov sú uvedené v príslušných ustanoveniach §
17 zákona, podľa ktorých obec môže vstupovať len do takých záväzkov
vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Mesto môže
porušiť návratné zdroje financovania, avšak len na úhradu kapitálových
výdavkov. Zároveň podotkol, že suma ročných splátok náhradných - 17 -

zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do celkovej sumy dlhu
sa nezapočítavajú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu obecných nájomných bytov. Na záver svojho vystúpenia informoval
o stanovisku finančnej komisie mestského zastupiteľstva, ktorá odporúča
rozpočet schváliť v predloženom znení. Na základe požiadavky spracovateľa
materiálu odporučil prijať uznesenie v upravenom znení, v akom bolo
rozdané pri prezentácii.
Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - odporúčal prijať nový návrh
uznesenia s tým, že do vybodkovaných častí v uznesení sa doplnia presné
čísla, ktoré budú známe až po rokovaniach. Podotkol, že je to otázka
matematiky a nevidí dôvod na zvolávanie mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva práve z tohto dôvodu. Ukladaciu časť v uznesení v
predloženej forme neodporúčal prijať. Ing. Tomek - žiadal zdôvodniť bod
b 11). Ing. Burzová, odbor ekonomický MsÚ - konštatovala, že návrh
uznesenia vychádza z požiadavky ŠFRB, kde chcú mať túto záležitosť vopred
deklarovanú. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že formulácia bodu
b 11) uznesenia je v poriadku. Osobitné uznesenie však odporúčal prijať
k stanovisku hlavného kontrolóra. Ing. Butko, zástupca primátora podotkol, že po dohovore s hlavným kontrolórom predkladá návrh na
doplnenie novej ukladacej časti uznesenia s textom ...pripraviť a
predložiť návrh VZN, ktorým sa stanovia podmienky prideľova- nia nájomných
bytov s termínom do 31.12.2005... JUDr. Tomašovičová, odbor právny a
majetkový MsÚ - do druhého uznesenia odporučila zapracovať i ukladaciu
časť z uznesenia k rozpočtu mesta. MUDr. Paulini - do položky 1.3 na str.
22 žiadal na základe predchádzajúcich rokovaní doplniť text ...Tehelná
- 18 4,5,6... Ing. Butko, zástupca primátora - uviedol, že o vznesenej
požiadavke poslanca Pauliniho sa rokovalo i na klube KDH, preto túto
pripomienku odporučil akceptovať. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou: * na str. 13-//1/5 v bode 12) nahradiť
text "public relations" slovenským výrazom ...vzťahy s verejnosťou... a
rovnako i na str. 13-8/1/52. A tiež s upresnením textu na str. 44.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním
(24:0:4) bol prijatý návrh MUDr. Pauliniho. Hlasovaním (28:0:0) bolo
prijaté uznesenie MZ č. 465 k rozpočtu mesta, v ktorom boli zohľadnené
všetky vznesené pozmeňovacie návrhy. Rovnako hlasovaním (27:0:1) bolo
prijaté uznesenie MZ č. 466 k stanovisku hlavného kontrolóra, v ktorom
bol doplnený ako bod c) ukladacej časti text z bodu 2) predchádzajúceho
materiálu.

Materiál č. 9. - Majetkové záležitosti
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
č. 9.1 - Doplnok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a
majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený

____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s alternatívou 1). - 19 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté
odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ
č. 467.
č. 9.2 - Zaradenie majetku mesta do ponukového konania
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 24. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 468.

č. 9.3 - Vyhodnotenie 1-kolového ponukového konania na predaj garáže
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 469.

č. 9.4 - Žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny za byt
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy c). Kontrolný súčet
poslancov MZ: 25. - 20 Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 470.
č. 9.5 - Kúpa pozemku pre výstavbu ČS IBV Kamenný mlyn, Trnava
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
26. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 471.

č. 9.6 - Súhlas s prijatím daru do majetku mesta - pozemkov pre prepojovaciu
komunikáciu a IS pre IBV Cukrová, Kopánka Trnava
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
24. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 472.

č. 9.7 - Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie
vstupu pre hlavnú obslužnú komunikáciu pre IBV, obytnú zónu 6-9, Kamenný
mlyn, Trnava pre účely územného konania
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
25. - 21 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 473.
č. 9.8 - Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.
č. 5292/61 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 1747 na Rovnej
ul. č. 4 v Trnave
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
26. Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 474.

č. 9.9 - Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.
č. 2515 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 3616 na
Hospodárskej ul. č. 64, 65 v Trnave
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
24. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 475.

č. 9.10 - Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.
č. 1635/128 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 2835 na
Šafárikovej ul. č. 14, 15 v Trnave
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. - 22 Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23.
Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 476.
č. 9.11 - Odpredaj podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava
vlastníkom bytov v bytových domoch na Ve- ternej, Hospodárskej,
Jiráskovej, G.Dusíka, B.Smetanu, V.Clementisa, Zelenečská, Ľ.Podjavorinskej v Trnave
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:

26. Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 477.
č. 9.12 - Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod garážami v
bytových domoch na ul. A.Kubinu v Trnave
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
24. Hlasovaním (23:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 478.
č. 9.13 - Informatívna správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia
neodporučila schváliť v roku 2004
____________________________________________________________ Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na - 23 rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 25. Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 479.

č. 9.14 - Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod skládkou TKO v k.ú.
Boleráz ____________________________________________________________
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
23. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 480.

Materiál č. 10.1 - Predaj bytov
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
23. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 481.

Materiál č. 10.2 - Predĺženie splátkovania kúpnej ceny za byt
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. - 24 Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 482.

Materiál č. 11.1 - Návrh na zriadenie Komisie MZ na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií a zmenu Organizačného a rokova- cieho
poriadku MZ mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Mestská rada odporučila do predmetnej komisie navrhnúť po jednom
kandidátovi z každej strany: KDH, SDKÚ, ANO, DS a ĽS-HZDS s tým, že návrh
kandidátky bude predložený pred rokovaním mestského zastupiteľstva o
tomto bode programu.
Rozprava: Ing. Butko, zástupca primátora - odporučil do komisie za KDH
doplniť predsedu Ing. Janku Drábikovú, za SDKÚ podpredsedu Ing. Juraja
Juráka, a členov za ANO Ing. Karola Česneka, za DS MUDr. Gabriela Paveleka
a za ĽS HZDS Ing. Karola Kunovského. Podotkol však, že s posledným
navrhovaným členom, ktorý je v mestskom zastupiteľstve za opozíciu ako
jediný, o kandidatúre nerozprával. Preto dal na zváženie možnosť doplnenia
tohto člena do komisie voľbou na budúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Ing. Šarvaic - dal návrh, aby sa zloženie komisie volilo
až na ďalšom zasadnutí. Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že je
možnosť, aby komisia bola ustanovená i s členmi, okrem Ing. Kunovského,
ktorý sa za člena bude voliť na ďalšom zasadnutí. MUDr. Caudt - v prípade,
že komisii vyplývajú termínované úlohy, navrhol zvoliť aj neprítomného
Ing. Ku- novského s tým, že ak by nesúhlasil s kandidatúrou, môže - 25
sa členstva v komisii na ďalšom zasadnutí vzdať. Kontrolný súčet poslancov
MZ: 26. Hlasovanie o návrhoch: - Ing. Šarvaica: 5:15:6 - MUDr. Caudta:
20:2:3.
Ing. Bošnák, primátor mesta - zopakoval návrh kandidátky na zloženie
komisie predloženej Ing. Butkom a odporučil uskutočniť voľbu. Hlasovaním
(24:1:2) boli an block do komisie zvolení poslanci mestského
zastupiteľstva v zmysle predloženej kandidátky. Mestská rada hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s úpravou
uznesenia: * v bode 1. Schvaľuje a) zriadenie Komisie MZ na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií b) zmenu Organizačného a
rokovacieho poriadku MZ mesta Trnava v predloženom znení * v bode 2. Volí
Komisiu MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v
nasledovnom zložení predseda, podpredseda a ďalší traja členovia. s
účinnosťou od 15.12.2004 * v bode 3. Ukladá - text zostáva v pôvodnom znení.
Vzhľadom k tomu, že odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia,
ku ktorému neboli vznesené ďalšie pripomienky, hlasovalo sa o ňom i o
uznesení súčasne. Hlasovaním (26:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 483.

Materiál č. 12.1 - Návrh rozpočtu a organizačného zabezpe- čenia
Medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest - Trnava 2005
____________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský - 26 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s opravou technickej chyby v bode 2) návrhu
uznesenia ...október 2005... Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním
(27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 484.

Materiál č. 13.1 - Návrh na výšku úhrady za poskytované služby v Domove
dôchodcov pre bezdomov- cov, Coburgova 24, Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek MUDr. Pavelek - konštatoval, že na
zasadnutí mestskej rady boli vznesené výhrady k názvu predmetného
zariadenia. Pripomienku si preveril u prevádzkovateľa zariadenia, ktorý
uviedol, že z dôvodu poskytnutia dotácie od Trnavského samospráv- neho
kraja v čiastke 500 tis. Sk muselo prísť k zmene názvu zariadenia. V zmysle
tejto záležitosti sa následne bude realizovať aj zmena názvu v zriaďovacej
listine. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky
neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská rada hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č.
485.
Materiál č. 14.1 - Informatívna správa o riešení petície proti výstavbe
obytných domov na ul. J. Slottu
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu - 27 pripomienky neboli vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál
na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 486.

Materiál č. 15.1 - Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného
trnavského jarmoku 2004
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 28. Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 487.

Materiál č. 15.2 - Návrh na organizačné zabezpečenie Tra- dičného
trnavského jarmoku v Trnave v roku 2005
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt
Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského

zastupiteľstva s odporúčaním pre organizačnú skupinu TTJ 2005, aby v
záujme zvýšenia hospodárskeho výsledku tejto akcie navrhla určité
opatrenia, ktoré budú následne schválené mestským zastupiteľstvom.
Poslanci mestského zastupiteľstva pri prezentácii obdržali nový sadzobník
poplatkov a určenie nájomného za - 28 predajné zariadenie a za prenajatú plochu pozemkov počas akcie Tradičného
trnavského jarmoku. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu
pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním
(26:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 488.

Materiál č. 16.1 - Združenie finančných prostriedkov mesta so Slovenským
futbalovým zväzom
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:
26. Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 489.

Materiál č. 17.1 - Plnenie uznesení MZ mesta Trnava, ktorých termín plnenia
je do 20.11.2004
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mgr. Žitňanský - na základe požiadavky spracovateľa materiálu predložil
návrh na zmenu textu uznesenia MZ č. 348/2004. Mestská rada hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním (27:0:0) bolo
prijaté uznesenie MZ č. 490.

- 29 Materiál č. 17.2 - Kontrola plnenia uznesení MZ - zmena textu uznesenia
MZ č. 347/2004
____________________________________________________________ Vzhľadom
k tomu, že materiál poslanci obdržali až pri prezentácii, spravodajskú
správu k materiálu predložil primátor mesta. Ing. Bošnák, primátor mesta
- zdôvodnil spracovanie materiálu, ktorý súvisí s predajom častí pozemkov
mesta manželom Stanovcom za účelom výstavby polyfunkčného objektu.
Vzhľadom na dlhé termíny katastrálnych konaní pre jednotlivé vklady a
záznamy do katastra nehnuteľností nebude možné splniť záležitosť
zavkladovania zriadenia bezodplatného časovo neobmedzeného vecného
bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky manželov Stanovcov na
pozemky mesta a cirkví. Ohrozené je i čerpanie predroko- vaného úveru
manželov Stanovcov na investíciu komunikácie a polyfunkčného objektu v
roku 2004, pretože podmienkou podpisu úverovej zmluvy v roku 2004 s
peňažným ústavom je predloženie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Na záver

uviedol, že predložený návrh rieši úpravu uznesenia, materiál sa predkladá
v rámci tohto bodu programu. Na rokovaní mestského zastupiteľstva
pripomienky k predloženému materiálu neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 27. Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 491.

Materiál č. 18.1 - Informácie o vývoji v oblasti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo
Ing. Daučo, DUČMR - v rámci spravodajskej správy postupne rozobral
jednotlivé údaje uvedené v tabuľkách, týkajúce sa počtu žiakov v školskom
roku 2002/2003, 2004/2005, demografický vývoj v jednotlivých obvodoch
mesta - 30 a porovnanie vývoja škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských miest.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 27. Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 492.

Materiál č. 18.2 - K Výzve Prezídia Únie miest Slovenska na pomoc Vysokým
Tatrám ____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s návrhom na finančný príspevok vo výške
100.000,- Sk mestu Vysoké Tatry s pou- žitím podľa uváženia mesta a s
termínom zabezpečenia záležitostí do 20.12.2004. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 27. Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady. Hlasovaním (24:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 493.

Materiál č. 18.3 - Návrh na prijatie deklarácie o spolupráci v rámci
mikroregiónu V4
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. - 31 Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 494.

R ô z n e :

A) Do programu rokovania mestského zastupiteľstva v rámci bodu "rôzne"
bola zaradená informácia o záujemcoch o odkúpenie mestských pozemkov medzi
ulicami Hornopotočná a Hollého na výstavbu hotela. Ing. Bošnák, primátor
mesta - skonštatoval, že sa jedná o závažnú skutočnosť, ktorá nebola do
dnešného dňa doriešená. Vzhľadom k tomu, že hotelové zariadenie v meste
Trnava absentuje, dal pokyn na spracovanie materiálu. V danej veci už
rokoval so zástupcami spoločnosti BK Group a.s. Piešťany. Pokiaľ sa
prijalo rozhodnutie, prišla na mesto ďalšia žiadosť spoločnosti Exedra
s.r.o. Trnava. Jedná sa o skupinu, o ktorej nie sú informácie a tiež nie
je známe napojenie na hotelový servis. Materiál, ktorý bol poslancom
doručený spolu so spoločným spravodajom však odporučil stiahnuť z
rokovania mestského zastupiteľstva z dôvodu jeho nedostatočného
spracovania.
B) Poslanec Okruhlica informoval prítomných o liste, ktorý bol doručený
na Komisiu podnikateľskej činnosti MZ, ktorým vyzývajú mestské
zastupiteľstvo o urýchlené riešenie problému najmä obslužnej komunikácie
na ulici Skladová. V liste vyslovujú oprávnené obavy zo špekulatívneho
postupu pri výkone vlastníckeho práva ku komunikáciám. (Kópia listu tvorí
prílohu zápisnice.) Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že sa jedná
- 32 o vážnu situáciu, na ktorú okamžite nie je možné reagovať. Odporučil prijať
uznesenie, ktorým sa zoberie na vedomie výzva podnikateľov a uloží sa
mestskému úradu preveriť majetkoprávny stav na Skladovej ulici z hľadiska
pozemkov a komunikácie a preveriť tiež možnosti, či miestna komunikácia
je verejno-prospešnou stavbou. Súčasne odporučil, aby komisia
podnikateľskej činnosti spoločne s mestským úradom preverila závery a
hľadala možnosti riešenia, aby neprišlo k ohrozeniu existencie firiem.
Za účelom riešenia odporúčal zvolať rokovanie a hľadať cesty na zriadenie
vecného bremena resp. súdnou cestou si vynútiť právo prechodu. Dal na
zváženie i možnosť podania spoločnej žaloby. Ďalšie návrhy k tomuto bodu
neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (27:0:1)
bolo prijaté uznesenie MZ č. 495 v zmysle odporúčania primátora mesta.
C) Poslanec Ing. Kunovský poďakoval vedeniu mesta v mene svojom i v mene
postihnutých občanov za účinnú pomoc pri odstraňovaní dôsledkov výbuchu
plynu na Rajčurskej ulici v Modranke.
Tak ako je už tradíciou, primátor mesta v mene svojom i v mene všetkých
prítomných zablahoželal jubilantom - poslancom mestského zastupiteľstva,
ktorí v II. polroku 2004 oslávili okrúhle životné jubileum. Zaželal im
pevné zdravie, šťastie, spokojnosť v osobnom i pracovnom živote - Ing.
Augustín Pullmann 60 rokov, MUDr. Martin Heriban 55 rokov, Karol Opatovský
45 rokov, Mgr. Ján Žitňanský 45 rokov, Ing. Karol Česnek 40 rokov.
V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod "interpelácie
poslancov". - 33 Poslanec Opatovský vzhľadom na pokročilý čas rokovania navrhol
interpelácie podať v písomnej forme. O návrhu sa hlasovalo bez rozpravy.

Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. Hlasovaním (23:2:0) bol návrh poslanca
prijatý.
Týmto boli prerokované všetky body programu decembrového zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Mgr. Žitňanský, predseda návrhovej komisie
skonštatoval, že na rokovaní bolo prijatých celkom 39 uznesení, od č. 457
po č. 495 vrátane.
V závere rokovania Ing. Bošnák, primátor mesta skonštatoval, že pomaličky
sa odkrajujú dni tohto roku, ktorý bol obohatený udalosťami, ale tiež bol
i dosť hektický. Ťažký rok má mesto za sebou a ťažký pred sebou. Podarilo
sa doriešiť veľa vecí, avšak nedoriešenými zostáva otázka sprejerstva a
poškodzovania majetku. Vyslovil presvedčenie, že snáď v budúcom roku sa
mesto v tomto posunie dopredu a rovnako i v budovaní severovýchodného
obchvatu, v rekonštrukcii Nitrianskej cesty a pokračovať sa bude v budo
vaní horúcovodnej siete a do riešenia prídu aj projekty ISPA. Poďakoval
poslaneckému zboru za aktívny prístup a prácu nielen na rokovaniach
mestskej rady, zastupiteľstva, ale aj v komisiách a v plnení si
poslaneckých povinností popri svojich ostatných povinnostiach.
Poďakovanie vyslovil i zamestnancom mestského úradu, zvlášť stavebného
úradu, školstva, ktorí plnili povinnosti s presunom kompetencií. Zároveň
uviedol, že poďakovanie patrí i zamestnancom mestskej polície, mestských
organizácií, materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľská funkcia
prešla na mesto Trnava. Na záver svojho vystúpenia zaželal všetkým príjemé
prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a Božie požehnanie v roku
2005. - 34 Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Ing.
Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.
Po skončení rokovania mestského zastupiteľstva sa poslanci stretli v
Radničnej reštaurácii za účelom zhodnotenia činnosti poslaneckého zboru
v roku 2004.

Ing. Štefan B o š n á k Ing. Juraj T i b e n s k ý primátor mesta prednosta
MsÚ

Ing. Blažena Královičová Michal Okruhlica overovateľka overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová zapisovateľka

