
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 

 

z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 22. júna 2004 v konfe- renčnej sále trnavskej radnice 

____________________________________________________________  
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Mestské zastupiteľstvo mesta T r n a v a 

_________________________________________________________  

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 22. júna 2004 v konfe- renčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________  

 

 

Prítomní: Ing. Bošnák, primátor mesta 29 poslancov MZ mesta Trnava Ing. 

Holkovič, hlavný kontrolór Mgr. Keleši, náčelník mestskej polície Ing. 

Tibenský, prednosta mestského úradu 6 vedúcich odborov mestského úradu 



1 vedúci úseku mestského úradu 3 zástupcovia mestských organizácií 9 

riaditeľov škôl 1 zástupca CVČ Kalokagatia tlačový tajomník mesta novinári 

občania zapisovateľka  

 

 

P r o g r a m :  

 

a) Otvorenie 1.1) Doplnok k VZN č. 149 o miestnych poplatkoch v znení VZN 

č. 159,172,173,188,189,203,210,211 2.1) 3. aktualizácia rozpočtu mesta 

roku 2004 3) Majetkové záležitosti 4.1) Predaj bytov 4.2) Výnimky z 

nakladania s bytmi 4.3) Žiadosť nájomníkov Hospodárska 94 o vyňatie z kate- 
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górie bytov určených pre sociálne slabšie skupiny 5.1) Riešenie MŠ a ŠJ, 

Spojná 6, Trnava 6.1) Riešenie finančného príspevku na stravné (školské 

zariadenia) 7.) Dary a dotácie 8.1) Zmena Územného plánu Trnava - satelit 

Kočišské 9.1) Zmena urbanistickej štúdie 2. etapa Kozácka 

10.1)Organizačné zabezpečenie vianočných trhov 2004 11.1)Informatívna 

správa o využívaní športových areálov 12.1)Plnenie uznesení Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava s termínom plnenia do 1.6.2004 13) R ô z n 

e 14) Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva 15) Rekapitulácia 

uznesení 16) Z á v e r.  

 

 

Po úvodnej časti rokovania primátor mesta skonštatoval, že na zasadnutí 

je prítomných celkom 17 poslancov, takže mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na 29.)  

 

Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnil 

pán Eduard Čechovič, poslanec MZ.  

 

Za overovateľov zápisnice z 10. riadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva boli určení poslanci MZ: MUDr. Božena Štegmannová a Marián 

Kramár. Na zasadnutí bola overená zápisnica z rokovania mestského 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.4.2004. Overovatelia 

zápisnice Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a MUDr. Gabriel Pavelek 

konštatovali, že obsah zápisnice sa zhoduje s priebehom rokovania.  

 

Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov 

MZ: Ing. Ľudovíta Dauča a MUDr. Gabriela Paveleka. Na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva boli do pracovného - 4 -  

 

predsedníctva doplnení poslanci MZ: Ing. Ivan Šarvaic a Mgr. Štefan 

Zachar.  

 

Mestská rada odporučila za predsedu návrhovej komisie Ing. Karola Česneka, 

poslanca MZ. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov 

návrhovej komisie odporučení poslanci MZ: Ing. Pavol Nižnánsky a Ing. 

Juraj Jurák.  

 

Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 16. Hlasovaním (15:0:1) bolo jej zloženie schválené.  

 

 

 



 

Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 15. júna 2004 o d p o 

r u č i l a nasledovné úpravy v programe rokovania mestského 

zastupiteľstva:  

 

a) materiál č. 3.2 - Predaj bytu v zmysle postupu "Nakladania s bytmi vo 

vlastníctve mesta Trnava" - legalizácia - vyčleniť z majetkových 

materiálov a zaradiť ako materiál č. 4.3  

 

b) zaradiť ako materiál č. 3.23 - Predaj pozemku na Hornopotočnej ulici 

v Trnave  

 

c) zaradiť ako materiál č. 3.24 - Priamy odpredaj pozemku na ul. B.Smetanu  

 

d) zaradiť ako materiál č. 13.1 - Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 298/2004 

zo dňa 27.4.2004  

 

e) do bodu "rôzne" zaradiť materiál - Informácie k riešeniu dopadu zvýšenia 

cestovného v MHD Trnava.  
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky 

neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. Hlasovaním (16:0:0) 

boli prijaté odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (18:0:0) bol prijatý 

program rokovania mestského zastupiteľstva.  

 

 

Následne boli prerokované jednotlivé materiály, ktoré boli zaradené do 

programu rokovania mestského zastupiteľ- stva.  

 

 

Materiál č. 1.1 - Návrh VZN, ktorým sa vydáva doplnok č. 8 k VZN č. 149 

o miestnych poplatkoch 

__________________________________________________________ Spravodajca 

MR: pán Eduard Čechovič Za ospravedlneného poslanca Čechoviča predniesol 

spravodajskú správu Ing. Vladimír Butko.  

 

V rámci spravodajskej správy odporučil zaoberať sa i doplnkom č. 8) k VZN 

č. 149 o miestnych poplatkoch (poslanci ho obdržali pri prezentácii), 

ktorý bol predložený z dôvodu viacerých odvolaní a sťažností voči výške 

poplatku za odpad najmä zo strany drobných živnostní- kov, ktorí 

živnostenský odpad neprodukujú. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním (20:0:0) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 329, ktorým bolo schválené VZN č. 214, vrátane 

doplnku predloženého v rámci spravodajskej správy.  
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Materiál č. 2.1 - 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2004 

___________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  



 

Ing. Butko, zástupca primátora - v rámci spravodajskej správy zdôvodnil 

tretiu aktualizáciu rozpočtu, ktorá je podrobne rozpísaná v rámci 

dôvodovej správy k materiálu. Zároveň upozornil na predloženie nového 

návrhu uznesenia, ktorý poslanci obdržali pri prezentácii. Ing. Bošnák, 

primátor mesta - podotkol, že zmluva medzi Ministerstvom hospodárstva SR 

a mestom Trnava o poskytnutí rozpočtových prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu už bola podpísaná. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. V rámci 

rozpravy pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. Mestská rada 

mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (21:0:0) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 330, ktorým bola schválená tretia aktualizácia 

rozpočtu mesta.  

 

 

 

Materiál č. 3 - Majetkové záležitosti 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

 

č. 3.1 - Zariadenie majetku mesta do ponukového konania 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. - 7 -  

 

Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 331.  

 

 

č. 3.3 - Priamy predaj pozemku na Vajanského ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 332.  

 

 

č. 3.4 - Bytový dom na Farárskom 21-26 - nesúhlas so získaním do majetku 

mesta Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 333.  

 

 

č. 3.5 - Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. 

č. 2540/24 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 3195 na ul. 

A.Kubinu č. 2 a 3 v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 



pripomienok. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 334. - 8 

-  

 

č. 3.6 - Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. 

č. 5325/12 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 6487 na 

Veternej ul. č. 1,2,3 v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 335.  

 

 

č. 3.7 - Priamy predaj pozemku v Trnave - Modranke 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 336.  

 

 

č. 3.8 - Zámena pozemkov s Krajským úradom v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

opravou technickej chyby v návrhu uznesenia v bode 2), kde namiesto "od 

1.1.2004" je potrebné uviesť ...1.1.2005... Hlasovaním (23:0:2) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 337, vrátane odporúčania mestskej rady.  
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č. 3.9 - Zámena pozemkov na Vajanského ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 338.  

 

 

č. 3.10 - Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na realizáciu 

chodníkov v Parku J.Kráľa a darovanie investície do majetku mesta a na 

rekonštrukciu vodovodu na ul. F.Urbánka 

____________________________________________________________ Ing. 

Pullmann - konštatoval, že v materiáli chýba snímka z katastrálnej mapy 

resp. geometrický plán. Ing. Bošnák, primátor mesta - zobral na vedomie 

vznesenú pripomienku a požiadal prednostu mestského úradu, aby v 

budúcnosti bola daná pripomienka v materiáloch akceptovaná. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 23. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 339.  

 

 

č. 3.11 - Súhlas s použitím pozemku mesta na vybudovanie parkovacích miest 



____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. - 10 -  

 

Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 340.  

 

 

č. 3.12 - Rozšírenie prenájmu pozemku na Priemyselnej ulici 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (20:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 341.  

 

 

č. 3.13 - Predaj pozemku na ul. V.Clementisa 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 342.  

 

 

 

č. 3.14 - Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v 

lokalite ulíc Prechodná a Oblúková 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 343.  
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č. 3.15 - Súhlas s prijatím daru do majetku mesta - pozemkov telesa 

prepojovacej komunikácie a IS pre IBV Cukrová, Kopánka, Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (28:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 344.  

 

 

 

č. 3.16 - Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava a pozemkov vo 

vlastníctve Železničnej prepravy, s.r.o., Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva a 

v zmysle predložených listov vlastníctva doručených Železničnou prepravou 

s.r.o. Trnava v návrhu uznesenia v bode 1) upraviť text...a na Coburgovej 



ul. parc. č. 8679/7 zast. pl., vo výmere 19 m2... a ...spolu vo výmere 

161 m2... Pri čítaní návrhu uznesenia Ing. Pullmann, poslanec mestského 

zastupiteľstva žiadal, aby zmeny v uzneseniach sa čítali v plnom znení. 

Ing. Bošnák, primátor mesta - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

táto požiadavka bola pri ďalších materiáloch uplatnená. O odporúčaní 

mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním (28:0:1) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 345.  
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č. 3.17 - Zmena vypožičiavateľa futbalového štadióna A.Malatinského v 

Trnave z FC Spartak Trnava, o.z. na FC Spartak Trnava, a.s. 

____________________________________________________________ Ing. 

Pullmann - konštatoval, že parcela č. 6442/4 zostáva nezmenená, pretože 

sa nachádza v pôvodnom nájme i vo výpožičke, preto ju nie je potrebné 

evidovať. Ing. Tomek - podotkol, že parcela č. 6442/5 nebude súčasťou 

výpožičky a v dôvodovej správe materiálu je uvedená. (Neskôr svoju 

pripomienku stiahol.) Ing. Butko, zástupca primátora - na základe návrhu 

spracovateľa odporučil upraviť v bode 1) dve technické chyby, týkajúce 

sa upresnenia zastavanej plochy. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na úpravu textu uznesenia, ktorý je uvedený v 

spoločnom spravodaji. O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo 

súčasne. Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 346.  

 

 

 

č. 3.18 - Predaj nehnuteľností fyzickým osobám na Paulín- skej ul. v Trnave 

____________________________________________________________ Súčasný 

stav i stav po odpredaji nehnuteľností na Paulínskej ulici na náčrte 

vysvetlil Ing. arch. Horák, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií 

MsÚ. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

tým, aby spracovateľ materiálu pripravil grafické znázornenie situácie 

a bližšie zdôvodnenie. Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

347. - 13 -  

 

č. 3.19 - Priamy predaj pozemku na Sladovníckej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 348.  

 

 

 

č. 3.20 - Prenájom pozemku na Nitrianskej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

349.  



 

 

 

č. 3.21 - Rozšírenie výmery výpožičky pozemku v športovom areáli Trnava, 

Rybníková 16 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (25:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

350.  
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č. 3.22 - Odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Trnave do majetku mesta Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (28:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

351.  

 

 

 

č. 3.23 - Predaj pozemku na Hornopotočnej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ MUDr. 

Pavelek - informoval prítomných, že po rokovaní mestskej rady prišla na 

mestský úrad žiadosť spoločnosti KLT, ktorá prejavila záujem o kúpu časti 

predmetných pozemkov. Predložený projekt však nespĺňa stanovené 

podmienky. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

doplnením bodu 1) uznesenia o text  

predloženej architektonickej štúdie, vrátane pod- zemných parkovísk za 

cenu 6.000,- Sk/m2 , t.j. spolu 23 184 000,- Sk...  

 

O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním 

(26:2:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 352.  

 

 

 

č. 3.24 - Priamy odpredaj pozemku na ul. B.Smetanu 

____________________________________________________________ K 

materiálu pripomienky na rokovaní mestského - 15 -  

 

zastupiteľstva neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na zvýšenie ceny za 1 m2 na 1.200,- Sk a zároveň 

doplniť počet bytov a náčrt. Hlasovaním (24:3:2) boli prijaté odporúčania 

mestskej rady. Hlasovaním (19:4:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 353.  

 

 

 

Materiál č. 4.1 - Predaj bytov 



____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 354.  

 

 

 

Materiál č. 4.2 - Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve 

mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 355. - 16 

-  

 

Materiál č. 4.3 - Výnimka z "Nakladania s bytmi vo vlastníc- tve mesta 

Trnava" ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

návrhom na úpravu textu v bode 1) uznesenia nasledovne:  

výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava - formou priameho 

predaja 1-izbového bytu č. 16 (ďalej pokračuje pôvodný text)...  

 

O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním 

(24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 356.  

 

 

Materiál č. 4.3 - Žiadosť nájomníkov bytového domu na ul. Hospodárska 94 

o jeho vyňatie z kate- górie bytov určených pre bývanie sociálne slabších 

vrstiev obyvateľov 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský Ing. Bošnák, primátor mesta - 

informoval prítomných, že pri stanovovaní počtu bytov pre sociálne účely 

sa vychádzalo podľa vtedy platného zákona, v zmysle ktorého mesto malo 

povinnosť vyčleniť minimálne 5% bytov pre sociálne účely z celkového počtu 

mestských bytov. Pri ich stanovení sa do úvahy brala jednak poloha bytov 

a záujem nájomcov o ich odkúpenie (záujem nájomcov o odkúpenie bytu v tom 

čase bol minimálny). Podotkol, že rozhodnúť v danej veci je v kompe- tencii 

mestského zastupiteľstva a zároveň uviedol, že z hľadiska medzinárodných 

štandardov panelové byty spĺňajú - 17 -  

 

podmienky kategórie bytov pre sociálne účely. V rámci rozpravy k tomuto 

bodu programu neboli ďalšie pripomienky. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

25. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s odporúčaním schváliť vyňatie predmetného 

bytového domu z kategórie bytov určených pre bývanie sociálne slabších 



skupín obyvateľov. O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo 

súčasne. Hlasovaním (19:0:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 357.  

 

 

 

Materiál č. 5.1 - Materská škola, Školská kuchyňa a školská jedáleň Spojná 

6, Trnava - vyradenie zariadenia zo siete škôl a školských zariadení MŠ 

SR ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Ing. Daučo, DUČMR - v rámci spravodajskej správy uviedol, že zamestnanci 

predmetného zariadenia budú rozmiestnení do jestvujúcich školských 

zariadení a rovnako sú zaradené i deti, ktoré zariadenie navštevovali. 

Ing. Pullmann - do bodu 2) návrhu uznesenia žiadal doplniť termín. Ing. 

Bošnák, primátor mesta - odporučil termín pre bod b) do 31.8.2004 a v bode 

c) nie je potrebné termín dopĺňať, pretože je uvedený v rámci textu. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

358, v ktorom bol zapracovaný termín v zmysle požiadavky.  
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Materiál č. 6.1 - Riešenie finančného príspevku na stravné v zariadeniach 

školského stravovania materských a základných škôl 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Ing. Daučo, DUČMR - v rámci spravodajskej správy podotkol, že mesto Trnava 

obdržalo pre rok 2004 na financovanie originálnych kompetencií finančné 

prostriedky, ktoré nezodpovedajú v zmysle platnej legislatívy garantova- 

nému minimu, preto mesto Trnava predkladá návrh na zvýšenie príspevku od 

stravníkov na náklady na výrobu jedál, pričom finančný limit na potraviny 

zostáva nezmenený. Mgr. Zachar - v bode 1) návrhu uznesenia odporučil po 

gramatickej stránke upraviť text ...na výrobu jedla od stravníkov... Ing. 

Bošnák, primátor mesta - do návrhu uznesenia odporučil stanoviť úlohu pre 

riaditeľov školských zariadení, aby o rozhodnutí mestského zastupiteľstva 

informovali rodičov detí v termíne do 25.6.2004. Ing. Tomek - v súvislosti 

so vzneseným doplnkom odporučil upraviť i termín v bode a) ukladacej časti 

do 23.6.2004. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

doplnením tabuľky s prehľadom o počte stravníkov v MŠ a ZŠ, sume príspevku 

na náklady na výrobu jedál a návrhom na úpravu uznesenia tak, ako je uvedený 

v spoločnom spravodaji. O vznesených návrhoch i o uznesení sa hlasovalo 

súčasne. Hlasovaním (23:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 359.  

 

 

Materiál č. 7.1 - Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2004 z grantového 

programu mesta (dotácie a dary) 

____________________________________________________________ - 19 -  

 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - sa vyjadril k odporú- čaniu mestskej rady. 

Uviedol, že k projektom z oblasti zdravotníctva sa mestské zastupiteľstvo 



vráti v mesiaci august 2004, pretože v súčasnosti nemá informácie z 

daňového úradu o poukázaní 2% dane z príjmu právnických osôb na účet 

nadácie Klub priateľov mesta Trnavy, odkiaľ budú finančné prostriedky 

použité i na tento účel. Podľa odhadu by sa však mohlo jednať asi o 2,5 

až 3 milióny Sk. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál 

na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na poskytnutie dotácií 

v nasledovnej výške: a) Združenie na ochranu zvierat ZOZ Trnava * odložiť 

z tohto rokovania mestského zastupiteľstva s tým, aby garantovali 

zabezpečenie finančných pros- triedkov a zdokumentovali dodržanie termínu 

b) Rímskokatolícky farský úrad 100.000,- Sk sv.Mikuláša Trnava - mesto 

c) Rímskokatolícky farský úrad 400.000,- Sk sv.Mikuláša Trnava - mesto 

d) Spolok sv. Vojtecha v Trnave 200.000,- Sk e) Centrum pomoci vzdelávania 

80.000,- Sk f) Fakultná nemocnica Trnava * nezamieta sa, ale projekt bude 

prehodnotený v súvislosti s ostatnými projektami zo zdra- votníctva a tiež 

i v súvislosti so získanými finančnými prostriedkami na Nadáciu Klubu 

priate- ľov Trnavy g) Knižnica Juraja Fándlyho 100.000,- Sk h) Slovenský 

Červený kríž - ÚS 60.000,- Sk i) Hádzanársky klub 47 Trnava 200.000,- Sk 

j) Hádzanársky klub ŠK Trnava-Modranka 100.000,- Sk.  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. - 20 -  

 

Vzhľadom k tomu, že neboli predložené žiadne návrhy, o odporúčaní mestskej 

rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 360. Ing. Bošnák, primátor mesta - požiadal, aby bod a) 

a f) z uznesenia bol vypustený, s následným preznačením poradia 

schválených dotácií.  

 

 

Materiál č. 7.2 - Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2004 z grantového 

programu mesta 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na poskytnutie dotácií v 

nasledovnej výške: a) Patrik Žigmund 12.000,- Sk b) Ladislav Šmidák 

14.000,- Sk. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Vzhľadom k tomu, že ďalšie 

návrhy neboli vznesené, o odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa 

hlasovalo súčasne. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 361.  

 

 

Materiál č. 8.1 - Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 157 v znení VZN č. 

174,181,182,185,198 o Územnom pláne mesta Trnava a o regula- tívoch a 

limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  

 

Ing. Tomek - požiadal o opravu názvu štátneho orgánu na  

- 21 -  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (24:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 



362.  

 

 

Materiál č. 9.1 - Schválenie zmeny urbanistickej štúdie Obytnej zóny 

Kozáca ulica II. etapa Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 363.  

 

 

 

Materiál č. 10.1 - Návrh na "Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 

2004" ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

návrhom doplniť do uznesenia poslancov MZ Ing. Karola Česneka a Karola 

Opatovského. Vzhľadom k tomu, že ďalšie návrhy neboli vznesené, hlasovalo 

sa o odporúčaní mestskej rady i o uznesení súčasne. - 22 -  

 

Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 364.  

 

 

 

Materiál č. 11.1 - Informatívna správa o využívaní športových areálov vo 

vlastníctve mesta 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

365.  

 

 

Materiál č. 12.1 - Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je do 1.6.2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová  

 

MUDr. Štegmannová - na základe požiadavky gestora uznesenia MZ č. 614/2002 

predložila návrh na úpravu predmetného uznesenia, ktorý poslanci obdržali 

v písomnej forme pri prezentácii. O vznesenej pripomienke i o uznesení 

k materiálu č. 12.1 sa hlasovalo súčasne. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

22. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Hlasovaním (21:0:1) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 366.  
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Materiál č. 13.1 - Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 298/2004 zo dňa 27.4.2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Ing. Daučo, DUČMR - na základe požiadavky spracovateľa materiálu odporučil 

úpravu uznesenia, v rámci ktorého sa dopĺňa nový bod 1) ruší - uznesenie 

MZ č. 298/2004 a existujúce body sa následne prečíslujú. Vzhľadom k tomu, 

že odporúčanie Ing. Dauča sa týkalo uznesenia, hlasovalo sa o odporúčaní 

i uznesení súčasne. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada mesta 

Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 367.  

 

 

 

Materiál č. 13.2 - Informácia o riešení dopadu zvýšenia cestovného v MHD 

Trnava ____________________________________________________________ 

Ing. Daučo, DUČMR - uviedol predmetný materiál a poskytol základné 

informácie, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Odporúčal prijať alternatívu 3), 

v ktorej by boli finančné prostriedky cielené a poberateľ dôchodku by mohol 

o príspevok požiadať na základe zákonom stanoveného sociálneho minima. 

U jednotlivca by jednorazový príspevok predstavoval čiastku 300,- Sk a 

u dvojice 600,- Sk s tým, že táto skutočnosť by bola riešená od 1.7.2004 

do 31.12.2004. Ing. Bošnák, primátor mesta - pri rozhodovaní o tejto 

záležitosti si odporúčal uvedomiť jednu podstatnú vec, že z hľadiska 

úpravy cien v mestskej hromadnej doprave sa tento dopad netýka len 

dôchodcov. Pretože v omnoho horšom sociálnom postavení sú ľudia, ktorí 

nie sú v dôchodkovom veku prípadne prišli i o zamestnanie. Konštatoval, 

že poskytnutie príspevku SAD a.s. by nebolo účelné, pretože MHD využívajú 

aj občania, ktorí nie sú - 24 -  

 

obyvateľmi mesta. Žiadal však detailne definovať maximálnu výšku 

príspevku. Zároveň vyjadril svoj názor, že nad 70 rokov stanoviť 5,- Sk 

s možnosťou požiadania o príspevok na MHD, pokiaľ bude dôchodca sociálne 

odkázaný. Pretože ak chce byť mesto korektné, mala by byť záležitosť 

stanovená pre všetkých dôchodcov nad 70 rokov a tí, ktorí majú dostatočný 

príjem, by si mali cestovné hradiť v plnej výške. Prikláňal sa k 

alternatíve 3) s tým, aby bolo zvážené celkové riešenie a urobený komplexný 

rozbor. Ing. Daučo - predložil návrh na uznesenie v nasledovnom znení: 

1. Schvaľuje poskytnutie jednorazového príspevku na cestovné v MHD v 

druhom polroku 2004 v čiastke 300,- Sk/jednotlive a 600,- Sk/manželská 

dvojica, invalidným a starobným dôchodcom, poberateľom dôchodku ako 

jediného zdroja príjmu, ktorý neprekračuje hranicu životného minima 

stanoveného podľa zákona, vynásobeného koeficientom 1,2 2. Odporúča 

primátorovi mesta vydať príkaz primátora, ktorým sa bude poskytovanie 

príspevku riadiť 3. Ukladá mestskému úradu a) pripraviť podklady pre 

vydanie príkazu primátora mesta v termíne do 23.7.2004 b) pripraviť 

aktualizáciu materiálu, ktorý bude túto problematiku riešiť dlhodobo v 

prípade zmien a príslušnej decentralizácie.  

 

Pripomienky k predloženej informácii a ani k návrhu uznesenia neboli 



vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (23:0:3) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 368.  
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R ô z n e :  

 

A) Ing. Bošnák, primátor mesta - informoval prítomných o pracovnom 

rokovaní, ktoré sa dňa 24.5.2004 uskutočnilo na trnavskej radnici so 

zástupcami Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ďalších 

zainteresovaných v súvislosti s výstavbou severného obchvatu mesta 

Trnava. Záver bol taký, že sa akceptuje požiadavka mesta, nemôžeme však 

súhlasiť s tým, aby sa s výstavbou obchvatu začalo až v roku 2007. Pretože 

vývoj zaťaženosti v meste narastá enormne a hlavne to pociťujú tí, ktorí 

prechádzajú Rybníkovou ulicou. Primátor mesta ďalej uviedol, že pri 

poslednom stretnutí bolo zo strany investora deklarované, že finančné 

prostriedky budú uvoľnené z rezortu. Použité budú pre spracovanie 

projektovej dokumentácie, geometrického plánu, majetko-právnej 

identifikácie a na prípravu výkupu pozemkov tak, aby v roku 2005 boli dané 

prostriedky na pokračujúci výkup pozemkov a spracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie. V tejto súvislosti bol dňa 25.5.2004 

odoslaný list predse- dovi vlády SR, aby v rámci variant do štátneho 

rozpočtu na rok 2005 zaradil cca 250 až 300 mil. Sk na výstavbu severného 

obchvatu mesta Trnava. Podotkol, že v súčasnosti sa spracováva návrh 

štátneho rozpočtu na rok 2005 a z toho dôvodu odporučil prijať vyhlásenie 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorým žiada vládu SR o zaradenie 

výstavby severného obchvatu mesta Trnava medzi priority rozpočtu na rok 

2005 ako súčasť balíka problémových investícií nadväzujúcich na významné 

investície. Zaradenie tejto investície na rok 2005 by bolo splnením 

prísľubu predsedu vlády SR ako i kompetentných ministrov." Predmetné 

vyhlásenie primátor mesta žiadal doručiť na Úrad vlády SR, predsedovi 

vlády SR a členom vlády SR v termíne 23.6.2004. Pripomienky k návrhu neboli 

vznesené, hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 369.  
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B) Ing. Bošnák, primátor mesta - oboznámil prítomných s listom, ktorý 

obdržal od spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo 

sídliska Ľ.Podjavorinskej v Trnave v súvislosti so zabezpečením verejného 

poriadku a nočného kľudu. Na predmetný list už reagoval, avšak z dôvodu, 

že bol adresovaný mestskému zastupiteľstvu, predložil ho i na rokovaní. 

Článok týkajúci sa tejto skutočnosti bol uverejnený i v regionálnych 

novinách TH Extra. Zároveň uviedol, že zo strany mestskej polície bolo 

uskutočnených 124 kontrol, len v jednom prípade bolo zistené porušenie 

poriadku a s následným uložením blokovej pokuty. Dňa 16.6.2004 skutočnosti 

boli konzultované aj s riaditeľom OO PZ SR Trnava - mesto, kde nie sú 

evidované žiadne porušenia. Od termínu 1.4.2004 na meste neboli podané 

žiadne podania, týkajúce sa predmetnej lokality. Daná záležitosť bola 

predmetom riešenia i na okresnom úrade. Podozrivé osoby ako i svedkovia 

boli predvolaní na okresný úrad na odbor všeobecnej vnútornej správy, 

mesto rozhodnutie predmetného úradu však doposiaľ neobdržalo. Na záver 



svojho vystúpenia podotkol, že obyvatelia predmetného sídliska prešli 

určitou vekovou hranicou a mládež a deti z verejného priestranstva nemožno 

vyháňať. Odporučil prijať uznesenie, ktorým sa zoberie na vedomie 

informácia o stanovisku spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov a uloží sa náčelníkovi mestskej polície zvýšiť kontrolnú 

činnosť v tejto lokalite a zároveň na základe kompletnej dokumentácie 

priestupkov odstúpených na OkÚ pripraviť odpoveď pre zástupcu 

spoločenstva vlastníkov a informovať o spôsobe riešenia problému. 

Pripomienky k návrhu vznesené neboli. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 370.  
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C) Pán Kralčák, poslanec MZ - vystúpil z poverenia výboru mestskej časti 

v súvislosti s petíciou občanov proti výstavbe nájomných bytov na 

Mozartovej ulici v Trnave. Petícia bola na mestský úrad podaná dňa 3.6.2004 

a podpísalo ju 302 občanov. Vzhľadom k tomu, že rokovania sa zúčastnil 

i zástupca petičného výboru pán Hirner, podal návrh na jeho vystúpenie 

k tomuto bodu programu. Hlasovaním (19:3:3) bol návrh poslanca mestského 

zastupiteľstva schválený.  

 

Pán Hirner - poďakoval za možnosť vystúpiť k petícii občanov a vyslovil 

presvedčenie, že riešenie petície nezostane len pri jej prečítaní. Ako 

zástupca občanov je presvedčený, že budú zvážené všetky argumenty a 

riešená bude v mene 542 občanov, na vedomie bude zobratý ich názor a 

výstavba nájomných bytov nebude odsúhlasená.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že mestské zastupiteľstvo sa 

petíciou nemôže zaoberať, pretože nebola predložená v písomnej forme. 

Požiadavky, ktoré sú v nej uvedené budú súčasťou projektovej dokumentácie, 

ktorá musí byť schválená príslušnými orgánmi. Podotkol, že mesto lokality 

na výstavbu bytov hľadalo niekoľko mesiacov. Jednak preto, že územie mesta 

je ohraničené a na druhej strane sú tisíce ľudí, ktorí nemajú vlastné 

bývanie a ani šance postaviť si dom. Skonštatoval, že predmetná lokalita 

je verejným priestranstvom, ktoré bolo zhodnotené z hľadiska platných 

normatívov. Zároveň podotkol, že ďalšia výstavba bytov sa plánuje na 

Družbe, ale tiež i na ulici Michalskej. Podľa technického riešenia sa počet 

bytov znížil a zo strany mesta bude veľmi zodpovedný prístup k tejto akcii. 

Realizovať sa bude i úprava a revitalizácia priestoru, aby výsledok stavu 

bol lepší ako je teraz. V prípade, že by sa nevytvorili šance pre bývanie 

v meste Trnava, ľudia by sa sťahovali do okolitých obcí a mesto by do 

rozpočtu nezískalo finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté podľa - 
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trvalého pobytu občana. Na záver svojho vystúpenia odporučil prijať 

uznesenie, ktorým sa zoberie informácia prednesená poslancom Kralčákom 

na vedomie a uloží sa mestskému úradu pripraviť na najbližšie rokovanie 

mestského zastupiteľstva materiál v zmysle platných zákonov. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (23:2:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

371.  

 

 

D) MUDr. Pavelek, poslanec mestského zastupiteľstva - oboznámil 



prítomných so stanoviskom predstavenstva družstva AESCULAP k perspektíve 

rozvoja zdravotníckych služieb v Mestskej poliklinike v Trnave. Na záver 

svojho vystúpenia odporučil prijať uznesenie, ktorým sa zoberie 

predložená správa na vedomie a odporučí sa primátorovi mesta rokovať s 

ministrom zdravotníctva o preneseční zriaďovateľskej funkcie na 

existujúce zdravotnícke zariadenia a novo navrhované zdravotnícke služby. 

MUDr. Heriban - podporil predložený návrh uznesenia a požiadal poslancov 

mestského zastupiteľstva a vedenie mesta o riešenie týchto záležitostí. 

Pretože existujúce zložky nemocnice nie sú postačujúce a je to na škodu 

pacientov. MUDr. Caudt - žiadal o korektné informácie, pretože spoločné 

zložky v poliklinike sú súkromné a nemajú žiadne napojenie na nemocnicu. 

Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že dôležitým momentom sú 

predovšetkým peniaze. Mesto hľadlo preto možnosti na získanie grantov z 

Európskej únie. Úsilie však skončilo na tom, že mesto Trnava je vlastníkom 

polikliniky, ale nie prevádzkovateľom. Z toho dôvodu by bolo vhodné, aby 

mesto prevzalo zriaďovateľskú funkciu zdravotníckeho zariadenia. MUDr. 

Štegmannová - podala informáciu, o ktorú bola požiadaná lekármi, ktorí 

cítia, že vo Fakultnej nemocnici Trnava sa robí niečo, čo nebude v prospech 
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znižovanie počtu lôžok. Zaujímala sa, či by zo strany mestského 

zastupiteľstva bolo možné podniknúť kroky v tejto záležitosti. Ing. Butko, 

zástupca primátora - odporučil prijať uznesenie, ktorým sa zoberie 

stanovisko na vedomie, odporučí sa primátorovi mesta rokovať s ministrom 

zdravotníctva SR a zároveň uložiť mestskému úradu následne pripraviť 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. Kontrolný súčet poslancov 

MZ: 25. Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 372.  

 

 

E) Ing. Bošnák, primátor mesta - zablahoželal poslancom - jubilantom, 

ktorí v priebehu prvého polroka 2004 oslávili okrúhle životné jubileum: 

MUDr. Božena Štegmannová 70 rokov Ing. Ľudovít Daučo 55 rokov Michal Drgon 

55 rokov MUDr. Gabriel Pavelek 50 rokov Ing. Pavol Nižnánsky 50 rokov.  

 

 

 

V zmysle schváleného programu rokovania nasledovali interpelácie 

poslancov mestského zastupiteľstva:  

 

 

Mgr. Ján Žitňanský  

 

č.107 zabezpečiť opravu výtlkov na ul. Veterná, Olympijská a na 

Saleziánskej ulici výtlky a zlé vyspádovanie  

 

doplniť zeminu do zeleného pásu pred obytným domom Okružná ul. (oproti 

zbernému dvoru)  
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Zároveň sa poďakoval referátu zelene mestského úradu za zabezpečenie 

realizácie kvetinovej výsadby v centre mesta. Poďakovanie tiež patrí 

príslušníkom mestskej polície, ktorí ihneď po nahlásení prepadnutia 

miestnej komunikácie na Viktorínyho ulici operatívne zabezpečili zábrany 

a následne opravu. Konštatoval, že rozhodnutie mesta v súvislosti s 



využitím priestoru pri firme Tvorsad bolo tiež správnym, pretože vznikla 

kaviareň-cukráreň priamo v oázi zelene.  

 

 

 

Ing. Ľudovít Daučo  

 

č.108 na ulici J.Hajdóczyho a Špačinskej ceste sú kontajnery v zlom stave, 

preplnené  

 

 

Jaroslav Kralčák  

 

č.109 z poverenia VMČ interpeloval mestský úrad vo veci neplnenia 

požiadaviek, ktoré boli predložené formou zápisníc z VMČ  

 

 

 

Ing. Pullmann  

 

č.110 pracovníkmi verejno-prospešných služieb zabezpečovať čistenie 

priestorov Ružového parku a Orolskej záhrady hlavne v dopoludňajších 

hodinách (napr. injekčné striekačky)  

 

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - požiadal poslanca, aby upresnil miesta, o 

ktoré sa jedná, pretože mesto nemá toľko ľudí, aby mohlo vykonávať každý 

deň kontrolu. - 31 -  

 

 

Ing. Karol Česnek, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že celkom bolo 

prijatých 44 uznesení, od č. 329 po č. 372 vrátane.  

 

Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Ing. 

Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MsÚ  

 

 

 

 

 

MUDr. Božena Štegmannová Marián K r a m á r overovateľka overovateľ  



 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová zapisovateľka  


