
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 

 

z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 24. februára 2004 v kon- ferenčnej 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 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 24. februára 2004 v kon- ferenčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________  

 

 

Prítomní: Ing. Bošnák, primátor mesta 30 poslancov MZ mesta Trnava Ing. 

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

Tibenský, prednosta mestského úradu 7 vedúcich odborov mestského úradu 



2 vedúci úsekov mestského úradu 3 zástupcovia mestských organizácií 10 

riaditeľov škôl 1 zástupca CVČ Kalokagatia 1 zástupca orgánu štátnej 

správy zapisovateľka  

 

 

P r o g r a m :  

 

a) Otvorenie 1.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príle- žitostného trhu - 

Dni zdravia 1.2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný 

trh - TTJ 1.3) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh - 

Vianočné trhy - 3 -  

 

2.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 

4) k VZN č. 155 o určovaní obvyklého nájom- ného za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 2.2) Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 149 o miestnych poplatkoch, 

v úplnom znení VZN č. 189 3.1) Aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 

2004 4.1) Návrh novely Zásad prijímania do Domova dôchodcov na ulici 

T.Vansovej č. 5 v Trnave 5.) Majetkové záležitosti 6.1) Predaj bytov 6.2) 

Správa o zvýšení maximálnych cien nájmu bytov 6.3) Výnimky z nakladania 

s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 7.1) Správa o priebehu a konečnom 

zúčtovaní TTJ 2003 7.2) Návrh na organizačné zabezpečenie TTJ v roku 2004 

8.1) Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2003 9.1) 

Aktualizácia Územného plánu mesta Trnava rok 2004 - informatívna správa 

10.) Správa o uskutočnených metódach a postupoch verej- ného obstarávania 

v II. polroku 2003 11.1) Správa o činnosti útvaru Mestskej polície mesta 

Trnava za rok 2003 11.2) Štatistický prehľad kriminality, verejného 

poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava-mesto 

a Trnava-sever za rok 2003 12.1) Informatívna správa o rozbore podaní a 

výsledkoch kontrolných činností v roku 2003 13.1) Návrh Odmeňovacieho 

poriadku zamestnancov Mesta Trnava 14.1) Návrh na udelenie ocenení mesta 

Trnava za rok 2003 15.1) Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava s termínom plnenia do 5.2.2004 17) R ô z n e 18) Interpelácie 

poslancov mestského zastupiteľstva 19) Rekapitulácia uznesení 20) Z á v 

e r - 4 -  

 

8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a 

viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a 

ostatných prizvaných.  

 

Po úvodnej časti rokovania primátor mesta skonštatoval, že na zasadnutí 

je prítomných celkom 22 poslancov, takže mestské zastupiteľstvo bolo 

uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na 30.)  

 

Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnil 

MUDr. Milan Paulini, poslanec MZ.  

 

Za overovateľov zápisnice z 8. riadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva boli určení poslanci MZ: Michal Okruhlica a Ing. Ivan 

Šarvaic. Na rokovaní bola overená zápisnica z rokovania mestského 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.12.2003. Overovatelia 



zápisnice Ing. Augustín Pullmann a Jaroslav Kralčák koštatovali, že obsah 

zápisnice sa zhoduje s priebehom rokovania.  

 

Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov 

MZ: Ing. Karola Česneka a Ing. Jozefa Tomeka. Na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci MZ: 

Ing. Janka Drábiková a MUDr. Martin Heriban.  

 

Mestská rada odporučila za predsedu návrhovej komisie Ing. Vladimíra 

Butka, zástupcu primátora. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za 

členov návrhovej komisie odporučení poslanci MZ: Ing. Juraj Jurák a Mgr. 

Ján Žitňanský. Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (18:1:3) bolo jej zloženie 

schválené. - 5 -  

 

 

Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 17. februára 2004 o d 

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

zastupiteľstva:  

 

a) doplniť bod 5) Majetkové záležitosti o materiál č. 5.14. - Zriadenie 

vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta - "Plynovod-Slovakia MAX"  

 

b) doplniť bod 5) Majetkové záležitosti o materiál č. 5.15. - Výpožička 

pozemku na Spartakovskej ulici "SQUASH Centrum"  

 

c) v bode "rôzne" zaradiť ako materiál č. 17.1. - Odpustenie dlžnej čiastky 

na nájomnom za prenájom nebytových priestorov na Hlavnej ulici č. 5 v 

Trnave - ÚĽUV  

 

d) v bode "rôzne" zaradiť ako materiál č. 17.2. - Petícia vo veci neúnosného 

správania sa skupiny výrastkov a porušovania občianskych práv občanov 

bývajúcich na sídlisku Ľ.Pod- javorinskej.  

 

 

Ďalšie návrhy k programu rokovania neboli vznesené. Hlasovaním (19:1:0) 

boli prijaté odporúčania mestskej rady k programu rokovania. Hlasovaním 

(18:1:0) bol prijatý program rokovania mestského zastupiteľstva, v ktorom 

bolo zahrnuté i odporúčanie primátora mesta.  

 

 

Následne boli prerokované písomné materiály, ktoré boli zaradené do 

programu rokovania:  
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Materiál č. 1.1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu - Dni zdravia 

__________________________________________________________ Spravodajca 

MR: pán Eduard Čechovič  

 

V rámci rozpravy pripomienky k materiálu 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. 253, ktorým bolo schválené VZN č. 206. Ing. 

Pullmann - konštatoval, že v materiáli chýba dátum. Ing. Bošnák, primátor 

mesta - podotkol, že VZN bude platiť niekoľko rokov a termín bude určený 

v organizačnom zabezpečení.  

 

 

Materiál č. 1.2. Všeobecne záväzné nariadenie - Trhový poriadok o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 

príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič  

 

V rámci rozpravy 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. 254, ktorým bolo schválené VZN č. 207.  

 

 

- 7 - Materiál č. 1.3. Všeobecne záväzné nariadenie - Trhový poriadok o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - 

príležitostný trh Vianočné trhy 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič  

 

V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (22:0:0) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 255, ktorým bolo schválené VZN č. 208.  

 

 

Materiál č. 2.1. Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa vydáva doplnok 

č. 4) k VZN č. 155 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  

 

V rámci rozpravy 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. 256, ktorým bolo schválené VZN č. 

209.  

 

 

Materiál č. 2.2. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 149 o miestnych poplatkoch, v úplnom znení VZN č. 189 - 8 -  

 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  

 

V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

návrhom na úpravu textu na str. 8-2/2/5 v bode 3): 3. Paušálny poplatok 

za dočasné parkovanie vo vyhrade- nom priestore v dobe konania: a/ 



Tradičného trnavského jarmoku je: a.1/ pre osobné motorové vozidlo 50,- 

Sk/deň a.2/ pre autobusy 200,- Sk/deň b/ Vianočných trhov je: b.1/ pre 

osobné motorové vozidlo 500,- Sk na dobu trvania Vianočných trhov.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (21:0:1) boli prijaté 

odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ 

č. 257, ktorým bolo schválené VZN č. 210.  

 

 

Materiál č. 3.1. Aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

Ing. Butko, zástupca primátora - konštatoval, že nebýva zvykom robiť 

aktualizáciu rozpočtu mesta už v mesiaci február a zároveň odporučil 

nazvať ju ...prvou aktualizáciou... V rámci spravodajskej správy 

informoval prítomných o troch dôvodoch aktualizácie rozpočtu. Prvým je 

riešenie komunikačného prepojenia ulíc Trstínska-Cukrová. Táto akcia 

vypadla z rozpočtu mesta na rok 2004, preto odporučil navýšenie rozpočtu 

v programe "Doprava" o 1 500 - 9 -  

 

tis. Sk. Druhým dôvodom je zaradenie Základnej školy na Spartakovskej 

ulici medzi tie, ktoré budú pripravovať projekt na rekonštrukciu a 

modernizáciu, spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Realizácia bude rozložená do rokov 2004-2005, v predpokladanom finančnom 

objeme 25 600 tis. Sk, z čoho pre rok 2004 je plánované prefinancovať 10 

600 tis. Sk. Modernizačné a rekonštrukčné vstupy budú orientované na 

optimalizáciu energetických a prevádzkových nákladov - strecha, 

zateplenie okien, ale tiež rozšírenie kapacity školskej kuchyne a 

vybudovanie tartanovej dráhy. Poslednou úpravou rozpočtu je zvýšenie 

dotácie o 30 tis. Sk pre Trnavské mestské zbory. Na základe požiadavky 

spracovateľa materiálu odporučil upraviť návrh uznesenia nasledovne: 1. 

schvaľuje a) zmenu uznesenia MZ č. 224/2003 takto: v bode I. písm. a) sa 

doterajšie znenie mení takto: a) rozpočet mesta Trnava na rok 2004 v 

príjmovej a výdav- kovej časti v znení 1. aktualizácie  

 

v bode I. písm. c) sa doterajšie znenie mení takto: c) čerpanie úveru z 

komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky * na 

financovanie investičných akcií mesta uvedených v rozpočte mesta Trnava 

na rok 2004 vo výške 19 000 tis. Sk  

 

v bode I. písm. d) sa doterajšie znenie mení takto: d) čerpanie úveru a 

jeho zabezpečenie podľa podmienok banky * na dočasné prefinancovanie 

investičných akcií, do doby poskytnutia grantových prostriedkov vo výške 

120 975 tis. Sk, uvedených ako projekty financované z grantových zdrojov 

EÚ v rozpočte mesta Trnava 39 900 tis. Sk.  

 

Rozprava: Ing. Tomek - konštatoval, že rozpočet bol rozdelený na - 10 -  

 

oprávnené a neoprávnené náklady. Zaujímal sa, čo predstavu- jú neoprávnené 

náklady. Ing. Butko, zástupca primátora - odpovedal na vznesenú 

pripomienku. Podotkol, že delenie nákladov na oprávnené a neoprávnené 

presne stanovuje metodika projektu.  

 

Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 



zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

25. O uznesení i návrhu predloženom Ing. Butkom sa hlasovalo súčasne. 

Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 258, ktorým bola 

schválená prvá aktualizácia rozpočtu mesta.  

 

 

Materiál č. 4.1. Novela Zásad prijímania do Domova dôchodcov na ulici T. 

Vansovej č. 5 v Trnave 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky k 

materiálu neboli vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál 

na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 259, ktorým bola schválená novela zásad prijímania do 

Domova dôchodcov na ulici T. Vansovej č. 5 v Trnave.  

 

 

Materiál č. 5. Majetkové záležitosti 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

- 11 - 5.1. Priamy predaj bytu č. 65 Na hlinách č. 24 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: 

23. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 260.  

 

5.2. Zmena v postupe "Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava" 

____________________________________________________________ Ing. 

Butko, zástupca primátora - zdôvodnil trhovú cenu pri predaji mestského 

majetku, ktorá sa dostávala až do výšky 4-násobku znaleckého posudku. V 

zmysle novej legislatívy sa dokáže trhová cena dostať bližšie k cene v 

zmysle znaleckého posudku. Majetková komisia odporúča schváliť zmenu v 

postupe tak, aby sa východisková cena stanovila minimálne vo výške určenej 

znaleckým posudkom.  

 

V rámci rozpravy pripomienky k materiálu neboli vzensené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

návrhom na opravu technickej chyby v bode 1) návrhu uznesenia. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

261.  

 

Ing. Pullmann - žiadal do uznesenia v ukladacej časti doplniť termíny. 

Ing. Bošnák, primátor mesta - v bode 2a) navrhol doplniť ...priebežne... 

a v bode 2b) ...do 10.3.2004...  

 

5.3. Zaradenie majetku mesta do ponukového konania 

____________________________________________________________ - 12 -  

 

V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

návrhom doplniť text v závere bodu 1) návrhu uznesenia:  



MZ na svojom najbližšom zasadnutí, či bude predmetný byt použitý na 

riešenie náhradného bývania. V opačnom prípade bude platiť pôvodný návrh 

a konať bude majetková komisia MZ... a doplniť dôvodovú správu s textom:  

23.10.2003 odpredať predmetný byt č. 20 na Golianovej 19, ktorý bol 

uvoľnený dňa 3.10.2003. Následne OPaM MsÚ (Ing. Škvarka) požiadal listom 

zo dňa 18.11.2003 o zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku SMM Tr- 

nava. V predmetnom dome je odpredaných 72% bytov (79 zo 110).  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (23:0:1) boli prijaté 

odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ 

č. 262.  

 

 

5.4. Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.č. 

5641/140 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 5922 na Hlbokej 

ul. č. 18,19,20 v Trnave 

____________________________________________________________ V rámci 

rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, aby 

záležitosť odpredaja podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava 

vlastníkom bytov za cenu 3,50 Sk/m2 bola preverená v súvislosti so zrušením 

vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. (Stanovisko odboru právneho a majetkového 

bolo zapracované - 13 -  

 

do spoločného spravodaja.) Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním 

(26:0:0) bolo k materiálu prijaté uznesenie MZ č. 263.  

 

5.5. Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5417 

v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 631 na Špačinskej ul. 

č. 1,3,5 v Trnave 

____________________________________________________________ V rámci 

rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s rovnakou 

požiadavkou na spracovateľa materiálu ako v materiáli predchádzajúcom. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 264.  

 

5.6. Priamy predaj pozemkov, zámena pozemkov a zriadenie vecného bremena 

v Trnave - Modranke 

____________________________________________________________ V rámci 

rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom 

opravy technickej chyby, ktorá vyplynula zo spracovaného geometrického 

plánu: - v bode 1) návrhu uznesenia v druhej odrážke na ...- z pôv. p.č. 

471 diel 2 vo výmere 937 m2... - v bode 2) návrhu uznesenia v tretej odrážke 

na ...- z pôv. p.č. 465/6 diel 22 vo výmere 31 m2...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 265, so zapracovaním odporúčania mestskej rady.  

 

 

- 14 - 5.7. Priamy predaj pozemku pod predzáhradkou na ulici A. Kmeťa v 

Trnave - zmena uznesenia - zmena platobných podmienok 

____________________________________________________________ V rámci 

rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada hlasovaním 



odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním 

(25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 266.  

 

 

5.8. Predaj nehnuteľností na Štefánikovej ul. č. 10 v Trnave - 

prehodnotenie žiadosti spoločnosti PP Centrum, Hlavná 23 Trnava 

____________________________________________________________ Ing. 

Butko, zástupca primátora - konštatoval, že na základe stanovísk 

príslušných odborov mestského úradu a správcu objektu sa jedná o objekt, 

ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, v roku 2002 

bola vykonaná komplexná rekonštrukcia parteru v hodnote 1 089 939,- Sk, 

v objekte sa nachádzajú dva byty 2. kategórie a ročný nájom z bytových 

a nebytových priestorov činí 720 505,- Sk. Zároveň upozornil na 

pokračujúci reštitučný spor s Pravoslávnou cirkevnou obcou. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (23:0:2) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 267, ktorým sa zobral predložený materiál na 

vedomie a mestské zastupiteľstvo nesúhlasilo s realizáciou predaja 

predmetnej nehnuteľnosti.  

 

5.9. Zriadenie vecného bremena pre uloženie - 15 -  

 

inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta - "Rekonštrukcia 

parovodu na horúcovod" 

____________________________________________________________ V rámci 

rozpravy 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. 268.  

 

5.10. Odstúpenie od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - pozemok na Vajanského 

ulici - Jablonickí 

____________________________________________________________ Ing. 

Butko, zástupca primátora - v rámci spravodajskej správy podrobne 

zdôvodnil spracovanie materiálu i závery z rokovania mestskej rady, ktorá 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez konkrétneho 

návrhu. Na základe skutočností, ktoré odzneli v rámci rozpravy na rokovaní 

mestskej rady bol hlavný kontrolór požiadaný o ich preverenie a 

predloženie stanoviska.  

 

Ing. Holkovič, hlavný kontrolór - informoval prítomných, že v zmysle 

požiadavky mestskej rady sústredil všetky materiály a uskutočnil 

rokovanie na mestskom úrade i na správe katastra. Pozemok, na ktorý bola 

uzatvorená zmluva o zámene pozemku, bol na katastri povolený vkladom z 

roku 2000 dňa 8.2.2004. Manželia Jablonickí požadovali na zamieňaný 

pozemok vystaviť list vlastníctva. Na základe telefonického rozhovoru s 

pracovníčkou správy katastra v tomto problém nevidela. Avšak na základe 

osobnej návštevy skonštatovala, že list vlastníctva nie je možné vydať 

z toho dôvodu, že geometrický plán č. 23/2000 bol spracovaný na celú 

lokalitu ulice Vajanského i Zámočníckej. Pokiaľ nepríde k vysporiadaniu 

celej tejto oblasti, nie je možné list vlastníctva vydať. Odporučila 

predložiť geometrický plán na predmetný pozemok a na základe neho môže 

byť list vlastníctva vydaný bez problémov. - 16 -  

 



Manželia Jablonickí list vlastníctva k územnému konaniu vo vzťahu k 

mestskému úradu nepotrebovali, pretože mestský úrad vydáva územné 

povolenie a je stavebným úradom. Zo strany mestského úradu list 

vlastníctva potrebný nebol, to znamená, že mohli proces stavebného konania 

rozbehnúť. Manželia Jablonickí potrebu listu vlastníctva zdôvodnili 

požiadavkou zo strany budúceho investora a nemohlo tak byť naplnené 

ustanovenie § 58 stavebného zákona. V tomto prípade manželia Jablonickí 

pokiaľ sa chceli preukázať vzťahom k pozemku, list vlastníctva 

potrebovali. Na pozemok parc. č. 758/1 bola uzatvorená zmluva o budúcej 

kúpnej zmluve v termíne 9.4.2001, kde v čl. V. ods. a) bola povinnosť 

zahájiť výstavbu v súlade s územným plánom najneskôr do 12 mesiacov odo 

dňa podpísania zmluvy. V ďalšom období bolo uznesením MZ č. 669/2002 

schválené predĺženie termínu na 9.4.2003 a vystavený bol i dodatok k 

zmluve. Ďalším materiálom a uznesením MZ č. 66/2003 bola predĺžená doba 

do 15.12.2003 ako posledné predĺženie termínu začatia výstavby. Nebol však 

naplnený ani tento termín. Vyslovil názor, že ak by mestský úrad informoval 

manželov Jablonických o ďalších krokoch, bolo by to na prospech veci. Na 

druhej strane je pravdou, že manželia Jablonickí zo strany mestského úradu 

boli písomne urgovaní. Je však i otázka, či manželia Jablonickí vyčerpali 

všetky svoje oprávnené možnosti riešenia. Jednoznačne pochybenie zo 

strany mestského úradu nedokázal. Chyba sa nachádza na strane mestského 

úradu, ale hlavne na strane manželov Jablonických. Na záver svojho 

vystúpenia podotkol, že v spolupráci s mestským úradom bol sformulovaný 

nový návrh uznesenia k predloženému materiálu, ktorý by do určitej miery 

kompenzoval nedostatky a riešil problém. (Nový návrh uznesenia poslanci 

obdržali pri prezentácii.) Ing. Daučo, DUČMR - sa technicky stotožnil so 

stanoviskom hlavného kontrolóra a s návrhom uznesenia. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 27. Hlasovaním (21:2:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 269 

k - 17 -  

 

 

materiálu č. 5.10. v novom znení.  

 

5.11. Predaj pozemku za nehnuteľnosťou na ulici Jána Hajdóczyho v Trnave 

____________________________________________________________ V rámci 

rozpravy 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. 270.  

 

5.12. Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v lokalite 

ulíc Prechodná a Oblúková 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

29. Hlasovaním (28:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 271.  

 

5.13. Zaradenie majetku mesta do ponukového konania - garáž na ul. 

Zelenečská č. 53, 55 v Trnave 

____________________________________________________________ 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 (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 272.  



 

 

- 18 -  

 

5.14. Zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta - "Plynovod - Slovakia MAX" 

____________________________________________________________ V rámci 

rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že do návrhu 

uznesenia v bode 1) bude doplnená presná trasa vedenia plynovodu  

G.Dusíka, J.Bottu, F.Urbánka.... Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 273.  

 

5.14. Výpožička pozemku na Spartakovskej ulici "Squash Centrum" 

____________________________________________________________ Ing. 

Butko, zástupca primátora - informoval poslancov, že spolu so spoločným 

spravodajom obdržali nový náčrt situovania squashovej haly, pretože mesto 

plánuje v rámci projektu realizáciu rekonštrukcie školy a vybudovanie 

tartanovej dráhy. Z tohto dôvodu odporučil alternatívu A, ktorá zahŕňa 

umiestnenie haly mimo areálu školy. Ďalšie návrhy v rámci rozpravy neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (21:2:5) bola 

prijatá alternatíva A. Hlasovaním (25:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

274 v zmysle alternatívy A.  

 

 

V rokovaní bola vyhlásená prestávka, počas ktorej si pred radnicou a na 

nádvorí radnice prítomní pripomenuli koniec fašiangu "pochovávaním basy" 

s členmi folklórneho súboru z obce Kočín-Lančár.  

 

 

- 19 - Materiál č. 6.1. Predaj bytov 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Rozprava: Drgon - vyslovil nespokojnosť s tým, čo je v správe napísané 

ohľadom predaja bytu v bode a 04). Na základe informácií, ktoré získal 

od pracovníčky SMM Trnava navrhol tento bod vypustiť a prešetriť všetky 

záležitosti okolo predaja bytu č. 79 na Golianovej č. 32 Správou mestského 

majetku Trnava resp. hlavným kontrolórom. Ing. Bošnák, primátor mesta - 

oboznámil prítomných so stanoviskom Správy mestského majetku Trnava k 

predmetnému bytu, v ktorom konštatujú, že pri prvom návrhu na odpredaj 

bytu došlo k opisovej chybe. Drgon - uviedol, že pani Sochorová bývala 

na Golianovej č. 32, na základe súdneho rozhodnutia bola pozbavená 

užívacieho práva z dôvodu neplatenia. Odsťahovala sa na Jiráskovu ulicu. 

V mesiaci august 2003 jej bolo udelené užívacie právo a v októbri 2003 

požiadala o odkúpenie bytu na Golianovej č. 32. Tieto informácie dostal 

od pracovníčky SMM Trnava. Užívacie právo bytovou komisiou neprešlo a tak 

nevie, kto jej ho udelil. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že žiadny 

byt nemôže ísť mimo bytovej komisie. Požiadal preto o vyjadrenie riaditeľa 

SMM Trnava Ing. Krajčoviča, na základe čoho bola s pani Sochorovou 

uzatvorená nájomná zmluva. Ing. Krajčovič - vylúčil tú skutočnosť, že by 

niekto bez súhlasu bytovej komisie uzatvoril nájomnú zmluvu. Menovaná v 

občianskom preukaze nemala zmenený trvalý pobyt, avšak došlo k opisovej 

chybe zo strany pracovníčky. Riadne si vyrovnala svoju pohľadávku, preto 

nevidí zákonný dôvod vylúčenia z odpredaja. Mgr. Žitňanský - žiadal, aby 



záležitosť preveril hlavný kontrolór a tiež sa zúčastnil i rokovania 

bytovej komisie. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s doplnením schvaľovacej - 20 -  

 

časti uznesenia na str. 8-6/1/5 o text: ...v k.ú. Trnava na ul. Mozartova 

č. ll, parc. č. 1635/89, súp. č. 5651 a 18/ predaj 1-izbového bytu č. 32 

na 7.NP o podlahovej ploche 41,91 m2 za cenu 17 570,- Sk Kataríne 

Nemčekovej, rod. Klasovej, nar. 25.11.1958, trvale bytom Mozartova č. ll, 

Trnava... a s tým spojené doplnenie dôvodovej správy.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovanie o návrhoch: - mestskej rady: 

23:1:1 - poslanca Drgona: 22:2:0. Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 275.  

 

Materiál č. 6.2. Správa o zvýšení maximálnych cien nájmu bytov spracovanej 

na podklade "Výnosu ministerstva výstavby a re- gionálneho rozvoja SR zo 

dňa 22.12.2003" 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Rozprava: MUDr. Heriban - žiadal vysvetliť rozdiel medzi bytom I. a II. 

kategórie, pretože podľa tabuľky je nájom vyšší v byte II. kategórie. Ing. 

Krajčovič, riaditeľ SMM Trnava - o byte II. kategórie sa hovorí vtedy, 

ak nie je zabezpečená centrálna dodávka napr. vykurovacieho média. Rozdiel 

však môže nastať i z dôvodu väčšej obytnej plochy. Ing. Bošnák, primátor 

mesta - uviedol, že tabuľky sú len orientačné, pretože presná cena by bola 

prerátaná podľa kategórie a výmery. Zaujímal sa, či mestská rada sa 

nezaoberala záležitosťou všetkých bytov, nielen sociálnych. Odporučil 

preto slovo "sociálny" vypustiť z bodu 3c) uznesenia. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

návrhom na úpravu - 21 -  

 

uznesenia a doplnením tabuľky s prehľadom sociálnych bytov podľa 

izbovitosti, kategórie, uvedením ceny nájmu zvýšenej o 30% a max.ceny 

nájmu v zmysle výnosu a nasledovnou úpravou návrhu uznesenia: 1. 

Neschvaľuje úpravu ceny nájmu v obecných bytoch vyčlenených ako sociálne 

a v služobných bytoch (bez služieb)  

 

2. Schvaľuje úpravu ceny nájmu v ostatných obecných bytoch o 30% (bez 

služieb)  

 

Uvedená úprava nadobúda účinnosť dňom 1.3.2004.  

 

3. Ukladá Správe mestského majetku Trnava Správe kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava Základným školám, ktoré spravujú obecné byty a) 

zabezpečiť úpravu cien nájmu obecných bytov, v zmysle schvaľovacej časti 

uznesenia obvyklým spôsobom Termín: 15.3.2004  

 

b) pripraviť úpravu ceny nájmu v sociálnych bytoch od 1.1.2005 Termín: 

30.11.2004  

 

Mestskému úradu v Trnave Bytovej komisii MZ c) vypracovať kritériá na 

preukázanie sociálnej odkáza- nosti v sociálnych bytoch vo vlastníctve 

mesta Trnava Termín: 30.9.2004  

 



Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (19:1:2) boli prijaté 

odporúčania mestskej rady. O uznesení i odporúčaní primátora mesta sa 

hlasovalo súčasne. - 22 -  

 

Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 276, v ktorom bola 

zapracovaná pripomienka primátora mesta.  

 

 

Materiál č. 6.3. Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta 

Trnava ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s tým, aby o bode 1c) návrhu uznesenia mestské 

zastupiteľstvo nerokovalo. Zároveň odporučila mestskému úradu preveriť 

záležitosti súvisiace s bodom 1c) návrhu uznesenia, ktoré odzneli v rámci 

rozpravy na rokovaní mestskej rady. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním 

(25:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 277.  

 

 

Materiál č. 7.1. Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného 

trnavského jarmoku 2003 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu 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. 278.  

 

 

- 23 - Materiál č. 7.2. Návrh na organizačné zabezpečenie Tradičného 

trnavského jarmoku v Trnave v roku 2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom na doplnenie riaditeľa OS TTJ 2004 - 

Ing. Jozefa Jakubca. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (25:0:0) 

bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 279.  

 

 

Materiál č. 8.1. Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 

2003 ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom doplnenia ukladacej časti do 

uznesenia:  

Mestskému úradu v Trnave pri spracovaní Organizačného zabezpečenia 



Vianočných trhov 2004 rešpektovať pripomienky hlavného kontrolóra uvedené 

v stanovisku hlavného kontrolóra k vykonanej kontrole zúčtovania VT 2003  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté 

odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ 

č. 280. - 24 - Materiál č. 9.1. Aktualizácia Územného plánu mesta Trnava 

rok 2004 - informatívna správa 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

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. 281.  

 

 

Materiál č. 10.1. Správa o uskutočnených metódach a postupoch verejného 

obstarávania v II. polroku roku 2003 s hodnotou predmetu obstarávania 

tovarov, služieb a výkonov nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s doplnením textu do tabuľky v bode 1) ...verejná 

súťaž a rokovacie konanie bez zverejnenia... Kontrolný súčet poslancov 

MZ: 24. Odporúčanie mestskej rady bolo považované za technickú 

pripomienku, preto sa o ňom i o uznesení hlasovalo súčasne. Hlasovaním 

(24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 282.  

 

 

Materiál č. 11.1. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za 

obdobie od 1.1.2003 do 31.12.2003 

____________________________________________________________ - 25 -  

 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt  

 

Rozprava: Ing. Tomek - konštatoval, že materiál obsahuje veľmi veľa 

údajov, preto by si dovolil komentár k niektorým z nich. Na str. 5 v § 

50 Priestupky proti majetku - pokles pokút, pričom v priemere vychádza 

pokuta na jednu udalosť 8,- Sk, čo je málo. Zaujímal sa, z čoho vyplýva 

nízka pokuta. Na str. 6 je uvedený nárast priestupkov, pričom je uvedený 

ako dôvod "zhoršujúca sa ekonomická situácia". Toto tvrdenie však môže 

byť len jednou z príčin, avšak zaslúžilo by si väčšiu analýzu. Zároveň 

podotkol, že priemerná výška pokuty je tiež nízka. Na záver svojho 

vystúpenia uviedol, že text by si žiadal viacej komentára, pretože príloha 

k materiálu je, avšak v rámci textu k prieskumu nič nie je spomenuté. Ing. 

Šarvaic - poukázal na dva identické materiály, ktoré poslanci obdržali, 

s výnimkou na str. 7. V budúcnosti odporúčal riešiť formou doplnku. Mgr. 

Keleši, náčelník MsP - odpovedal na pripomienky, ktoré boli vznesené v 

rámci rozpravy. V § 50 boli pokuty odstúpené na okresný úrad a sú v nich 

zaradené aj maloleté osoby. Rovnako je to i pri priestupkoch na zeleni. 

Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že odhlásené vozidlo bez ŠPZ 

predstavuje neoprávnený záber verejného priestranstva. Avšak ak vozidlo 

má ŠPZ, na parkovisku parkovať môže. Takto odparkované autá potom lákajú 



ku krádežiam vnútorného vybavenia vozidla. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s požiadavkou, 

aby spracovateľ materiálu doplnil bližšie informácie o pokutách a 

autovrakoch. Konkrétne pozmeňovacie návrhy v rámci rozpravy neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (23:0:1) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 283.  

 

 

- 26 - Materiál č. 11.2. ŚŠtatistický prehľad kriminality, verejného 

poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava-mesto, 

OO PZ Trnava-sever za obdobie od 1.1.2003 do 31.12.2003 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt  

 

V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. Ing. Bošnák, 

primátor mesta - skonštatoval, že vývoj trestnej činnosti nie je 

pozitívny, vyplýva to však z mnohých faktorov, ktoré sa nedajú podchytiť. 

Poďakoval však zástupcom štátnej polície za spoluprácu, pretože nie v 

každom meste je taká dobrá spolupráca štátnej a mestskej polície. Mestská 

rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním 

(22:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 284.  

 

Materiál č. 12.1 Informatívna správa o rozbore podaní a výsledkoch 

kontrolných činností v roku 2003 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

V rámci rozpravy 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. 285.  

 

 

Materiál č. 13.1. Odmeňovací poriadok zamestnancov mesta Trnava 

____________________________________________________________ - 27 -  

 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

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. 286.  

 

 

Materiál č. 14.1. Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a 

kolektívom v zmysle VZN č. 165/2001 za rok 2003 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - podotkol, že rodiskom Johna Dopyeru sú Stráže 

a pánovi Jarábkovi je navrhnuté ocenenie mesta pri príležitosti životného 

jubilea. Pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (22:1:1) bolo 



prijaté uznesenie MZ č. 287.  

 

 

Materiál č. 15.1. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je do 5.2.2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

Rozprava: Ing. Česnek - na základe požiadavky gestora uznesenia MZ č. 

52/2003 odporučil termín jeho plnenia predĺžiť do 31.12.2004. - 28 -  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - na základe stanoviska právneho odboru, ktoré 

bolo uvedené i v spoločnom spravodaji odporučil uznesenie MZ č. 154/2003 

ponechať v platnosti a zatiaľ ho nerušiť. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s požiadavkou, 

aby gestor uznesenia MZ č. 154/2003 preveril záležitosť zrušenia 

predmetného uznesenia. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním 

(25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 288, v rámci ktorého bolo zapracované 

odporúčanie primátora mesta i Ing. Česneka.  

 

 

17) R ô z n e ______________  

 

Pri schvaľovaní programu rokovania mestského zastupi- teľstva boli do 

tohto bodu programu zaradené dva materiály č. 17.1. a č. 17.2.  

 

 

Materiál č. 17.1. - Odpustenie dlžnej čiastky na nájomnom za prenájom 

nebytových priestorov na Hlavnej uklici č. 5 v Trnave - ÚĽUV 

_________________________________________________________ Materiál 

obdržali poslanci spolu so spoločným spravodajom. Ing. Bošnák, primátor 

mesta - oboznámil prítomných o dôvode predloženia materiálu na rokovanie 

mestského zastupiteľstva. Ústredie ľudovej umeleckej výroby so sídlom v 

Bratislave požiadalo o zníženie atraktivity v prenajatých nebytových 

priestoroch na Hlavnej ulici v Trnave č. 5 z 500% na 250% pre rok 2003 

a 2004. Svoju žiadosť zdôvodnili tým, že úľavu, ktorá im bola poskytnutá 

v roku 2002 považovali za netermínovanú a až pri vyúčtovaní nájomného za 

rok 2003 zistili nedoplatok vo výške 110 913,00 Sk. V zmysle čl. 8 VZN 

č. 190 je však možné žiadosť o úľavu na - 29 -  

 

nájomnom predložiť najneskôr do 15.11. príslušného kalendárneho roka, 

preto žiadosť o úľavu pre rok 2003 nemôže byť riešená v zmysle VZN. V zmysle 

§ 13 ods. 3 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 

v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" v znení doplnkov, môže 

pohľadávku celkom alebo z časti odpustiť mestské zastupiteľstvo. 

Pripomienky k materiálu neboli vznesené, hlasovaním (20:0:3) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 289.  

 

 

Materiál č. 17.2. - Informatívna správa k petícii občanov bývajúcich na 

sídlisku Ľ.Podjavorinskej Trnava, vo veci neúnosného správania sa skupiny 

výrastkov a porušovania občian- skych práv občanov 

___________________________________________________________ Materiál 

obdržali poslanci spolu so spoločným spravodajom. Ing. Bošnák, primátor 

mesta - konštatoval, že na sídlisku Ľ.Podjavorinskej žijú prevažne občania 



vo vyššom veku a zabudli na to, že deti sa hrávajú futbal i na tráve. 

Uviedol, že do určitej miery sa jedná o generačný problém. V zmysle "Zásad 

o postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických a 

právnických osôb" a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 

samosprávy mesta Trnava, bola predmetná petícia z hľadiska formálnych 

náležitostí posúdená Mestským úradom v Trnave. Ing. Tomek - sa bližšie 

zaujímal o občana I.L., ktorý je v petícii spomenutý. Odporučil do návrhu 

uznesenia doplniť ukladaciu časť, aby na budúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva bola predložená správa o prešetrení a vybavení tejto 

petície. Mgr. Keleši, náčelník MsP - informoval poslancov, že ku dňu 

24.2.2004 bolo vypočutých 18 občanov uvedených v petícii. Niektorí z nich 

boli prekvapení z toho, že boli v petícii uvedení. Ing. Bošnák, primátor 

mesta - odporučil návrhovej - 30 -  

 

komisii, aby návrh poslanca Tomeka zapracovala do uznesenia. Hlasovaním 

(20:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 290, v ktorom bola zapracovaná úloha 

pre mestskú políciu a hlavného kontrolóra.  

 

 

A) Ing. Bošnák, primátor mesta informoval prítomných, že v zmysle zákona 

č. 595/2003 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2004 je možné, aby 

právnické osoby poskytli 2% z odvedených daní zo zisku na 

verejno-prospešné účely nevládnym a neziskovým organizáciám. Mesto Trnava 

zareagovalo na novelu zákona, rozšírilo činnosť Občianskeho združenia 

Klub priateľov Trnavy a listom oslovuje podnikateľské subjekty, aby 

prispeli na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, zdravia, vzdelávania, 

podporu športu detí a mládeže. Veľké podniky navštívi primátor mesta 

osobne. Napr. Skloplast by mohol týmto spôsobom rozdeliť cca 6 miliónov 

Sk. Požiadal poslancov, ktorí majú kontakty na podnikateľské kruhy, aby 

ich v danej záležitosti oslovili.  

 

 

B) Ing. Bošnák, primátor mesta informoval poslancov mestského 

zastupiteľstva o termíne konania slávnostného zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava pri príležitosti udeľovania ocenení mesta 

Trnava osobám a kolektívom za rok 2003. Zasadnutie sa uskutoční dňa 

7.3.2004 o 16.00 hodine v Divadle Jána Palárika v Trnave.  

 

 

C) MUDr. Heriban skonštatoval, že mestský reprezentačný ples mal veľmi 

dobrú úroveň. Požiadal však, aby sa v budúcnosti predišlo nedorozumeniam 

v súvislosti s predajom lístkov. Pretože ako poslanec dostal písomné 

vyrozumenie na zakú- - 31 -  

 

penie si lístkov, avšak na základe informácie zamestnanca pokladne bolo 

voľných už len niekoľko stolov. Ing. Bošnák, primátor mesta - podotkol, 

že túto skutočnosť riešil po zistení okamžite a zrušil všetky rezervácie.  

 

 

D) Ing. Česnek predložil návrh na doplnenie internetovej stránky mesta 

o telefónne čísla poslancov mestského zastupiteľstva. Ing. Bošnák, 

primátor mesta - predložený návrh dal na zváženie poslancom mestského 

zastupiteľstva a požiadal ich, aby svoj súhlas resp. nesúhlas vyjadrili 

na tlačive, ktoré im bude mestským úradom zaslané.  

 



 

 

Týmto boli prerokované všetky materiály, ktoré boli zaradené v programe 

rokovania mestského zastupiteľstva.  

 

V zmysle schváleného programu rokovania nasledovali interpelácie 

poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava:  

 

Ing. Tomáš Báňas Zaujímal sa, ako odbor dopravy hodnotí zimnú údržbu 

miestnych komunikácií, pretože podľa názoru občanov nie je dostatočná. 

Pýtal sa, aké sa budú do ďalšieho obdobia robiť nápravy. Ing. Bošnák, 

primátor mesta žiadal nedostatky bližšie konkretizovať, pretože cesty v 

zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sú 

rozdelené do jednotlivých kategórií a podľa toho je stanovený aj ich 

správca. Požiadal, aby v prípade zistenia nedostatkov boli tieto nahlásené 

na mestský úrad resp. na mestskú políciu. V súvislosti so vznesenou 

interpeláciou odporučil prijať osobitné uznesenie mestského 

zastupiteľstva, ktorým sa určí - 32 -  

 

mestskému úradu spracovať informatívnu správu o zodpoved- nosti za stav 

a údržbu ciest podľa kategórie, ktorá bude predmetom rokovania mestského 

zastupiteľstva dňa 27.4.2004. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie 

MZ č. 291.  

 

 

Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora a predseda návrhovej komisie 

skonštatoval, že na rokovaní bolo prijatých celkom 39 uznesení, od č. 253 

po č. 291 vrátane.  

 

Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Ing. 

Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 8. riadne 

zasadnutie 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  

 

Ing. Ivan Š a r v a i c Michal O k r u h l i c a overovateľ overovateľ  

 

 

 

 

 

Eva Lackovičová, zapisovateľka  


