
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 

 

z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 13. decembra 2005 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 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 13. decembra 2005 v kon- ferenčnej sále trnavskej 

radnice __________________________________________________________  

 

Prítomní: Ing. Bošnák, primátor mesta 31 poslancov MZ mesta Trnava Ing. 

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

Tibenský, prednosta MsÚ 9 vedúcich odborov mestského úradu vedúci 

kancelárie primátora mesta 2 vedúci úsekov mestského úradu 4 zástupcovia 



mestských organizácií 10 riaditeľov základných škôl riaditeľ CVČ tlačový 

tajomník zapisovateľka  

 

 

P r o g r a m :  

 

a/ O t v o r e n i e  

 

1.1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnu- teľnosti 2.1/ 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 228 

o ochrane nefajčiarov obme- dzením fajčenia na území mesta Trnava 3.1/ 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania služieb 

na trhových miestach na území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový 

poriadok - 3 -  

 

pre mestské trhovisko a príležitostné trhy 4.1/ Návrh Všeobecne zváäzného 

nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 3) k VZN č. 192/2003 na vykonanie 

niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad 

za sociálne služby poskytované mestom Trnava, v znení VZN č. 204/2003 a 

VZN č. 226/2004 5.1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

vydáva doplnok č. 1) k VZN č. 222 o miestnych daniach 6.1/ Rozpočet mesta 

Trnava na rok 2006 7./ Majetkové záležitosti 8.1/ Predaj bytov 8.2/ Návrh 

na výnimky pri prideľovaní bytov v zmysle VZN č. 161 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na 

Veternej ulici v Trnave v znení noviel 8.3/ Predĺženie splátkovania kúpnej 

ceny za byt 9.1/ Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia medziná- 

rodného hudobného festivalu DOBROFEST - Trnava 2006 10.1/Urbanistická 

štúdia "IBV Vodná - Trnava, Modranka" 11.1/Úprava Územného plánu mesta 

Trnava - Zmiešané územie (výroba, obchod, služby) blok 

Trstínska-Mliečna-Cukrová -Trnávka /Ú 2004/01/ 11.2/Návrh na povolenie 

spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava - Bytový dom s vybavenosťou 

na Hattalovej ulici 11.3/Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného 

plánu mesta Trnava - Obytná zóna rodinné domy - Za traťou III 11.4/Návrh 

na povolenie spracovania zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 

mesta Trnava - Lokalita Orolská záhrada 12.1/Správa o riešení petície 

zdravotníckych zamestnancov a obyvateľov Tamaškovičovej ulice k výstavbe 

spaľovne 13.1/Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava, ktorých termín plnenia je do 25.11.2005 14./ R ô z n e 14.1/ Návrh 

na opätovné zvolenie prísediaceho pre Krajský súd v Trnave 14.2/ Zmluva 

o založení združenia krajských miest "K8" - 4 -  

 

14.3/ Dodatok č. 1) k odmeňovaniu zamestnancov Správy mestského majetku 

Trnava, príspevková organizácia 15/ Interpelácie poslancov mestského 

zastupiteľstva 16/ Rekapitulácia uznesení 17/ Z á v e r.  

 

19. 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 19 poslancov mestského 

zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V 

priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na 31.)  

 

Za overovateľov zápisnice z 19. riadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva boli určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Blažena 



Královičová a Ing. Augustín Pullmann. Na zasadnutí bola overená zápisnica 

z rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. októbra 

2005. Overovatelia zápisnice Ing. Karol Kunovský a Mgr. Ján Žitňanský 

konštatovali, že obsah zápisnice sa zhoduje s priebehom rokovania.  

 

Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov 

MZ pánov Eduarda Čechoviča a Karola Opa- tovského. Na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci MZ: 

Ing. Ivan Šarvaic a Ing. Ján Albert.  

 

Mestská rada odporučila za predsedu návrhovej komisie MUDr. Gabriela 

Paveleka, poslanca MZ. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za 

členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci MZ: Ing. Karol Kunovský - 5 

-  

 

a Ing. Jozef Tomek.  

 

Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 19. Hlasovaním (18:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie 

schválené.  

 

Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2005 o d 

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

zastupiteľstva:  

 

a) zaradiť do programu rokovania v rámci bodu "7. Majetkové" materiál č. 

7.14 - Doplnenie uznesenia MZ č. 684/2005 z 25.10.2005 k riešeniu správy 

a vlastníctva severovýchodnej komunikácie budovanej v rámci výstavby 

závodu PSA dôvod: mestský úrad v termíne spracoval zmluvu o bezplatnom 

prevode investície - komunikácie - na obec Zavar. Nakoľko obec Zavar s 

prevodom zatiaľ nesúhlasí, bolo dohodnuté s Trnavským samosprávnym 

krajom, že údržbu severovýchodnej komunikácie bude zabezpečovať Správa 

a údržba ciest TSK Trnava v 90% a mesto Trnava v 10%. Predmetná komunikácia 

slúži ako náhradná komunikácia za uzatvorenú cestu Trnava - Zavar a bude 

zaradená medzi cesty III. triedy.  

 

b) zaradiť do programu rokovania v rámci bodu "7. Majetkové" materiál č. 

7.15 - Realizácia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o investičnej 

spolupráci pri výstavbe závodu PSA Peugeot Citroen dôvod: uznesením vlády 

SR bolo riešené splnenie záväzku slovenských strán zo zmluvy s PSA na 

zabezpečenie náhradných bytových jednotiek. Na pozemku o výmere cca 36 

ha, ktorý spoločnosť Invest Trnava odkúpila je umiestnená farma Semat a 

27 obytných bytových jednotiek. Pre obyvateľov bytových domov bola 

zabezpečená výstavba bytového domu a rodinných domov v lokalite obce 

Zavar. Materiálom sa rieši - 6 -  

 

zámena bytových jednotiek vlastníkov za bytové jednotky vo vlastníctve 

mesta.  

 

c) zaradiť do programu rokovania v rámci bodu "7. Majetkové" materiál č. 

7.16 - Odkúpenie pozemkov v k.ú. Zavar pod bytovými objektami od 

spoločnosti INVEST Trnava, s.r.o., Hlavná 5, Trnava dôvod: spoločnosť 

Invest Trnava pre splnenie uznesenia vlády na zabezpečenie náhradných 

bytových jednotiek obyvateľov časti obce Zavar, ktorých rodinné domy a 

byty sú situované na pozemku zahrnutého do ďalšej zástavby spoločnosťou 



PSA, vykúpila v obci Zavar pozemky na realizáciu predmetnej výstavby 

rodinných domov. Invest Trnava sa stal vlastníkom pozemkov, na ktorých 

bude realizovaná výstavba rodinných domov a bytového objektu. Pozemky budú 

na základe dohody prevedené na mesto kúpnou zmluvou za 1,- Sk.  

 

d) zaradiť do programu rokovania v rámci bodu "14. Rôzne" materiál č. 14.4 

- Zrušenie šiestich základných škôl, zriadenie nových troch základných 

škôl. dôvod: uznesením MZ bolo schválené spojenie splynutím 6 základných 

škôl do troch nových subjektov s právnou subjektivitou. Na základe 

predložených podkladov a v zmysle platnej legislatívy Ministerstvo 

školstva SR vydalo rozhodnutie, ktorým vyradilo predmetné školy zo siete 

škôl a školských zariadení. Zároveň vydalo rozhodnutie, ktorým zaraďuje 

do siete tri nové subjekty s právnou subjektivitou. Predmetný materiál 

súvisí s realizáciou zámeru mesta v oblasti školstva. Pretože sa čakalo 

na rozhodnutie ministerstva školstva, materiál bol doručený až so 

spoločným spravodajom.  

 

K programu rokovania mestského zastupiteľstva ďalšie doplnky a 

pozmeňovacie návrhy vznesené neboli. Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. 
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Hlasovaním (20:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady. Hlasovaním 

(20:0:0) bol schválený program rokovania decembrového zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

 

 

Postupne boli prerokované písomné materiály podľa schváleného programu 

rokovania.  

 

Materiál č. 1.1 - Návrh VZN o dani z nehnuteľností 

_________________________________________________________ Spravodajca 

MR: Ing. Vladimír Butko  

 

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

spracovanie návrhu nariadenia. Uviedol, že predmetné nariadenie sa rieši 

každoročne a návrh vychádza z novely zákona prijatého Národnou radou SR. 

Zároveň uviedol, že pre rok 2005 boli príjmy v tejto oblasti rozpočtované 

na 113 mil. Sk, pre rok 2006 sú sadzby veľmi podobné, v rozpočte predstavujú 

čiastku 114,8 mil. Sk. Nárast je spôsobený pribudnutím nových 

nehnuteľností pri PSA Peugeot Citroen. Ku dňu 12.12.2005 boli vybrané dane 

v čiastke 116 mil. Sk. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu 

pripomienky neboli vznesené.  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

návrhom: a) v čl. 3 ods. 2 sa za slovo "Hlboká" dopĺňa slovo 

...Sladovnícka... b) v čl. 8 sa vkladá nový ods. 1), ktorý znie: ...(1) 

Správca dane vyrúbi daň z nehnuteľností platobným výmerom." - 8 -  

 

pričom doterajší odsek (1) sa následne označí ako ...(2)...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním (20:0:0) boli prijaté 

odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ 



č. 700, ktorým bolo schválené VZN č. 244.  

 

 

Materiál č. 2.1 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 228 o ochrane 

nefajčiarov obmedzením fajčenia na území mesta Trnava 

___________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Rozprava: Ing. Tomek - konštatoval, že mestská rada nesúhlasila so 

zapracovaním prvej pripomienky. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, 

že v termíne vznesené pripomienky boli vyhodnotené a mestská rada 

súhlasila so stanoviskom spracovateľa materiálu na nezapracovanie danej 

pripomienky. Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k 

materiálu vznesené neboli.  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote boli k nemu uplatnené tri pripomienky. Mestská rada mesta 

Trnava sa pripomienkami zaoberala a dala nasledovné stanovisko k 

uplatneným pripomienkam: * pripomienka č. 1 - súhlas * pripomienka č. 2 

- súhlas * pripomienka č. 3 - súhlas. Vyhodnotenie pripomienok je 

zapracované v doplnku k spoloč- nému spravodaju. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva so zapracovaním 
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odporučených pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním 

(19:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 701, ktorým bolo schválené VZN č. 

245.  

 

 

Materiál č. 3.1 - Návrh VZN o podmienkach poskytovania slu- žieb na 

trhových miestach na území mesta Trnava, ktorým sa vydáva trhový poriadok 

pre trhovisko a príležitostné trhy 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené.  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

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

prijaté uznesenie MZ č. 702, ktorým bolo schválené VZN č. 246.  

 

 

Materiál č. 4.1 - Návrh VZN, ktorým sa vydáva doplnok č. 3) k VZN č. 192/2003 

na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení 

výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené.  
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Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote neboli k nemu pripomienky uplatnené. Mestská rada 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. Hlasovaním (17:0:1) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 703, ktorým bolo schválené VZN č. 247.  

 

 

Materiál č. 5.1 - Návrh VZN, ktorým sa vydáva doplnok č. 1) k VZN č. 222 

o miestnych daniach 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené.  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote bola k nemu uplatnená jedna pripomienka. Mestská rada 

mesta Trnava sa pripomienkou zaoberala a dala k nej svoje nesúhlasné 

stanovisko. (Vyhodnotenie pripomienky je prílohou spoločného 

spravodaja.) Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 20. Hlasovaním (13:4:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 704, 

ktorým bolo schválené VZN č. 248.  

 

 

 

Materiál č. 6.1 - Rozpočet mesta Trnava na rok 2006 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko - 11 -  

 

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

o rozpočtovaných príjmoch, v ktorých oproti roku 2005 dochádza k zmene. 

Napr. miestne dane, ktorých nárast je spôsobený správnymi poplatkami a 

poplatkami za uloženie odpadu, ďalej sú to podielové dane, výnosy z majetku 

mesta. Rovnako i vlastné príjmy, transfery, granty a príspevky, v ktorých 

sú zahrnuté mnohé projekty a mesto ich má pokryté v rozpočte mesta. Avšak 

až realita ukáže, ktoré z nich vyjdú a ktoré nie. Zároveň podotkol, že 

s očakávanými vyššími príjmami sú zosúladené i výdavky, ktoré sú zaradené 

podľa 20 programov, z ktorých veľkú silu majú: doprava, odpadové 

hospodárstvo, mládež a šport, informačno-komunikačný systém, vytvárenie 

siete TOMNET. Oproti roku 2005 sú výdavky vyššie o 170 mil. Sk. Na záver 

pripomenul stanovisko finančnej komisie k rozpočtu mesta na rok 2006, 

ktorá ho odporúča schváliť bez výhrad a tiež i stanovisko hlavného 

kontrolóra, ktoré bolo predložené v písomnej forme. Súčasne podotkol, že 

v minulom období sa mestské zastupiteľstvo neustále vracalo k zmene 

uznesenia v rámci rozpočtu v súvislosti so stanovenými podmienkami 

Štátneho fondu rozvoja bývania. Spracovateľ rozpočtu preto odporúča 

prijať k rozpočtu dve samostatné uznesenia. Ing. Bošnák, primátor mesta 

- informoval, že na budúci rok pôjdu určité aktivity týkajúce sa Investu 

Trnava, ktoré neboli z určitých príčin zrealizované napr. prevod majetku, 



výstavba domov a bytov. Záležitosť je riešená v štátnom rozpočte pre budúci 

rok. Jedná sa o účelovo určený grant, je to mimo mesta, avšak cez mestský 

rozpočet. Opatovský - navrhol na str. 24 v položke 1.2.3 doplniť  

objemu finančných prostriedkov. Ing. Bošnák, primátor mesta - z dôvodu, 

že ukladacia časť uznesenia sa týka nájomných bytov na ulici Coburgovej 

a Tajovského, odporučil toto doplniť do ukladacej časti prvého uznesenia. 

Ďalšie pozmeňovacie návrhy vznesené neboli.  
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom: a) k materiálu prijať dve samostatné 

uznesenia * jedno uznesenie je súčasťou materiálu a na základe požiadavky 

spracovateľa materiálu sa mení text v bode b1) a dopĺňa sa v bode b4) a 

c4) * druhé uznesenie s nasledovným textom: ..Mestské zastupiteľstvo mesta 

Trnava po prerokovaní: 1. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu mesta na rok 2006 2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave 

dopracovať uznesenie MZ č. ..... v bodoch b2, b7, b8, b9, c2, c7, c8, c9 

po zverejnení podmienok poskytovania úveru zo ŠFRB pre rok 2006 a podmienok 

poskytovania dotácie z MVaRR SR pre rok 2006 Termín: do 10 dní po zverejnení 

podmienok...  

 

b) pre úplnosť údajov priložiť nové znenie tabuliek č. 1 a č. 2, doplnené 

o transfer pre obchodnú spoločnosť INVEST Trnava s.r.o.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (20:0:1) boli prijaté 

odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (17:1:6) bol prijatý návrh poslanca 

Opatovského. Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 705, v 

ukladacej časti ktorého bola zohľadnená technická pripomienka primátora 

mesta. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 706 ako druhé v 

poradí k rozpočtu mesta.  

 

Materiál č. 7 - Majetkové záležitosti 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt - 13 -  

 

č. 7.1 - Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. 

č. 8399/119 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 6040 na 

Jiráskovej ul. 18 v Trnave 

____________________________________________________________ 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 (18:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 707.  

 

 

č. 7.2 - Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. 

č. 1635/77 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 6331 na 

Čajkovského č- 39,40,41 v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom doplniť do schvaľovacej 

časti uznesenia nový bod 44) s textom:  

spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 Dušana Pavloviča nar. 



19.2.1947 s manželkou Mgr. Máriou rod. Ušákovou, obaja bytom Čajkovského 

41, za cenu 35,50 Sk... Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Vzhľadom k tomu, 

že odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, hlasovalo sa o 

ňom i o uznesení súčasne. Hlasovaním (22:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ 

č. 708, v ktorom bolo zapracované odporúčanie mestskej rady.  

 

 

č. 7.3 - Odplatný prevod stavieb a pozemkov zastavaných stavbou 

"Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska - 14 -  

 

a Cukrová v Trnave" do vlastníctva, správy a údržby Slovenskej správy ciest 

a Trnavského samosprávneho kraja 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom preveriť text uznesenia a 

k materiálu prijať dve samostatné uznesenia, z ktorých jedno sa bude týkať 

prevodu pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú. Trnava v prospech Slovenskej 

správy ciest Bratislava a druhé v prospech Trnavského samosprávneho kraja 

Trnava. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté 

k materiálu uznesenie MZ č. 709 a hlasovaním (21:0:0) uznesenie MZ č. 710.  

 

 

č. 7.4 - Kúpa pozemku na Špačinskej ceste v Trnave do majetku mesta 

____________________________________________________________ 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: 22. Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 711.  

 

 

č. 7.5 - Zriadenie vecného bremena na časti pozemku na ul. Ľ. 

Podjavorinskej 

____________________________________________________________ Rozprava: 

MUDr. Paulini - žiadal vysvetliť pojem "každodobého vlastníka". Ing. 

Bošnák, primátor mesta - uviedol, že sa jedná o každého vlastníka a to 

i v každom období. - 15 -  

 

Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Hlasovaním (21:0:0) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 712.  

 

 

č. 7.6 - Riešenie záväzku mesta Trnava voči Trnavskej teplá- renskej a.s. 

____________________________________________________________ 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: 22. Hlasovaním (20:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 713, 

v ktorom primátor mesta odporučil termín skrátiť na  

dohodnuté.  

 

 

č. 7.7 - Zriadenie vecného bremena 



pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta - "Rekonštrukcia NTL plynovodov 

Trnava-ulica Ružová ____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta 

Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom upraviť 

termín v ukladacej časti uznesenia v bode 3a) na ...31.1.2006... v bode 3b) na ...31.1.2006... 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Vzhľadom k tomu, že odporúčanie mestskej rady sa týkalo 

návrhu uznesenia, hlasovalo sa o ňom i o uznesení súčasne. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 714.  
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č. 7.8 - Predaj pozemku na Murgašovej 

ulici v Trnave ____________________________________________________________ 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: 21. Hlasovaním (19:2:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 715.  

 

 

č. 7.9 - Priamy predaj pozemku na 

Dedinskej ul. v Trnave - Modranke 

____________________________________________________________ Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 716.  

 

 

č. 7.10 - Predaj pozemkov medzi 

ulicami Hviezdoslavova a Hornopotočná 

____________________________________________________________ Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom upraviť text uznesenia 

tak, aby predaj bol riešený zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v zmysle ustanovení príslušného 

všeobecne záväzného nariadenia. Návrh nového textu uznesenia: 1) Schvaľuje  

mestských pozemkov v k.ú. 

Trnava parc. č. 255, zast. pl. s výmerou 412 m2 a parc. č. 257, zast. pl. s výmerou 
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762 m2, spolu s výmerou 1174 

m2, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000 

spoločnosti s r.o. INVEX, so sídlom Trnava, Skladová 2, IČO: 31426000, na výstavbu 

polyfunkčného domu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie za cenu 5 500,- Sk/m2...  

 

2) Ukladá Mestskému úradu v 

Trnave a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s predajom nehnu- teľností Termín: do 

28.2.2006 b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť na podpis primátorovi 

mesta Termín: do 31.3.2006  

 

Mestská rada zároveň požiadala 

spracovateľa materiálu, aby preveril záležitosť nájmu stánku umiestneného na predmetnom 

pozemku. Spracovateľ materiálu uviedol, že majiteľ stánku - pán Hlbocký z dôvodu 

nerentability prevádzky stánku sa rozhodol ukončiť jeho prevádzkovanie, čo oznámil 

mestu listom zo dňa 17.10.2005. Dohoda o skončení nájomného vzťahu na prenájom pozemku 

pod stánkom je vypracovaná a pripravená na podpis primátorovi mesta. V súčasnosti je 

už stánok odstránený a treba ešte uviesť pozemok pod ním do pôvodného stavu.  

 



Kontrolný súčet poslancov MZ: 

23. Hlasovaním (21:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 717 v zmysle odporúčania mestskej 

rady.  

 

 

č. 7.11 - Zriadenie vecného 

bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta - "Lokalita Na lúkach, 

Biely Kostol" ____________________________________________________________ Rozprava: 

Ing. Bošnák, primátor mesta - na základe požiadavky - 18 -  

 

obce Biely Kostol v súvislosti 

s uložením vedenia elektro- nickej komunikácie na pozemkoch mesta odporučil do uznesenia 

doplniť nové body s textom:  

s využitím pozemkov vo 

vlastníctve mesta Trnava v k.ú. Trnava parc. č. 10790/1, 10880/2, 10863/4, 10873/2, 

prípadne ďalších v rozsahu právnych parciel vo vlastníctve mesta Trnava, na uloženie 

vedenia elektronickej komunikácie podľa projektovej dokumentácieô, ktorá bude 

schválená stavebným úradom, obcou Biely Kostol, so sídlom Biely Kostol, Pionierske nám. 

1, IČO: 31871461, s podmienkou pripoloženia l ks HDPE chráničky pre potreby mesta Trnava 

po celej dĺžke trasy vedenia elektronickej komunikácie 5. ukladá c) uzatvoriť dohodu 

o pripokládke chráničky Termín: 31.1.2006...  

 

Mestská rada mesta Trnava 

hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom upraviť 

text uznesenia v bode 3) nasledovne:  

bremena na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Trnava pre uloženie podzemného vedenia kanalizačného zberača popri 

Ružindolskej ceste so zaústením do jestvujúceho kanalizačného zberača na Suchovskej 

ceste v Trnave, podľa porjektovej dokumentácie, ktorá bude schválená stavebným úradom, 

v prospech každodobého vlastníka stavby spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť 

na svojich pozemkoch umiestnenie kanalizácie a s tým súvisiacich užívateľských práv, 

za podmienky úhrady správneho poplatku spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu do katastra nehnuteľností oprávneným z vecného bremena...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 

22. Hlasovaním (19:0:3) bol prijatý návrh na doplnenie uznesenia v zmysle odporúčania 

primátora mesta. Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 718, v ktorom bol 

zapracovaný návrh mestskej rady i primátora - 19 - mesta.  

 

č. 7.12 - Informatívna správa 

k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť v roku 2005 

____________________________________________________________ Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava po 

prerokovaní odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 719.  

 

 

č. 7.13 - Odvolanie na 

rozhodnutie MR k zmene dátumu podpisu nájomnej zmluvy nebytových priestorov v objekte 

na ul. K. Mahra č. 3 ____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada 

mesta Trnava po prerokovaní odporučila materál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (20:2:2) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 720, v ukladacej časti ktorého bol doplnený termín  

 



č. 7.14 - Doplnenie uznesenia MZ č. 684/2005 z 25.10.2005 k riešeniu správy a vlastníctva severovýchodnej komunikácie 

budovanej v rámci výstavby závodu PSA ____________________________________________________________ Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom úpravy uznesenia. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 721. 
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Materiál č. 7.15 - Realizácia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o investičnej spolupráci pri výs- tavbe závodu PSA 

Peugeot Citroen ____________________________________________________________ Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - odporučil 

uznesenie doplniť o text, ktorý bol daný k materiálu pri prezentácii a súčasne v každom písmene schvaľovacej časti namiesto "s.č." 

uviesť ...parc. č.... Odporučil v ukladacej časti uznesenia upraviť text ...s prípravou zmlúv o budúcich zámenných zmluvách... Zároveň 

podotkol, že týmto materiálom sa rieši realizácia posledného záväzku vyplývajúceho z uzatvorenej zmluvy. V zmysle uznesenia vlády 

SR príde k zámene bytov a domov jednotlivých vlastníkov za byty a domy vo vlastníctve mesta. Výstavba sa realizuje v k.ú. Zavar a 

výmena bude realizovaná v pomere 1:1. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s návrhom úpravy ukladacej časti a doplnením údajov v schvaľovacej časti uznesenia. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním 

(23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 722, v ktorom boli zapracované všetky technické pripomienky k návrhu uznesenia vznesené.  

 

 

Materiál č. 7.16 - Odkúpenie pozemkov v k.ú. Zavar pod bytovými objektami od spoločnosti INVEST Trnava, s.r.o., Hlavná 

5, Trnava ____________________________________________________________ Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - informoval, že pozemky 

boli financované z rozpočtu mesta, ale výkup robila spoločnosť mesta - Invest Trnava. Jediným spôsobom na vysporiadanie je kúpa pozemkov 

za 1,- Sk a následná zámena s jednotlivými vlastníkmi. Do uznesenia v bode 1) odporučil doplniť v závere text ...záhrady od vlastníka 

pozemkov spoločnosti... - 21 -  

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že spracovateľ 

k materiálu priloží presnú situačnú mapku a k materiálu doplní dôvodovú správu. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (23:0:0) 

bolo prijaté uznesenie MZ č. 723, v ktorom bola zapracovaná technická pripomienka vznesená primátorom mesta.  

 

 

Materiál č. 8.1 - Predaj bytov ____________________________________________________________ Spravodajca MR: Mgr. Ján 

Žitňanský  

 

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: 23. Hlasovaním (23:0:0) 

bolo prijaté uznesenie MZ č. 724.  

 

 

Materiál č. 8.2 - Návrh na výnimky pri prideľovaní bytov v zmysle VZN č. 161 o nakladaní s nájom- nými bytmi pre mladé 

rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na ____________________________________________________________ Spravodajca MR: 

Mgr. Ján Žitňanský 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: 24. Hlasovaním (24:0:0) 

bolo prijaté uznesenie MZ č. 725.  
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Materiál č. 8.3 - Predĺženie splátkovania kúpnej ceny za byt 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním 

((23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 726.  

 

 

Materál č. 9.1 - Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST - TRNAVA 

2006 ____________________________________________________________ Spraavodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  



 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Hlasovaním 

(25:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 727.  

 

 

Materiál č. 10.1 - Informatívna správa o riešení urbanistic- kej štúdie "IBV Vodná - Trnava, Modranka" 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

Rozprava: Ing. Česnek - na základe požiadania zástupcov spoločnosti Greenlight a.s. Bratislava predložil návrh na 

na udelenie slova zástupcovi tejto spoločnosti. - 23 -  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. Hlasovaním (23:3:4) bolo vystúpenie zástupcu spoločnosti schválené. V zmysle 

rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva bolo časove ohraničené 5 minútami.  

 

Ing. Peter Ratkovský v úvode svojho vystúpenia poďakoval za poskytnutie priestoru na vystúpenie. Uviedol, že spoločnosť 

si plne uvedomuje zadanie, ktoré vyplýva z rozhodnutia a interných predpisov mesta na zachovanie zelene. Spoločnosť má dojem, že 

špeciálna zeleň sa zachováva a preto dali vypracovať i enviromentálny dopad a dendrologický prieskum, ktorý mapuje dotknuté dreviny 

a stromy (ktoré majú byť ostránené - 19 stromov z celkového počtu 502). Prieskumom sa zistilo, že sa jedná o stromy preschnuté resp. 

iným spôsobom poškodené. Podotkol, že 15.8.2005 sa konalo verejné prerokovanie kde bolo oslovených 67 subjektov, na ktorom boli i 

zástupcovia odboru životného prostredia a odboru koncepcií mesta a z ich strany žiadne požiadavky vznesené neboli. Požiadavka, že 

by predmetná štúdia zasahovala do špeciálnej zelene k tej istej štúdii stanovená nebola. Zároveň citoval stanovisko mesta k zadaniu. 

Ďalej podotkol, že spoločnosť pozemok mesta odkúpila od dcérskej spoločnosti mesta Trnava za cenu 633,- Sk/m2, kde i zástupcovia 

mesta predaj predmetných pozemkov odsúhlasili a proti je vlastne prístup majetkovej komisie, ktorá požaduje odkúpenie za 450,- Sk/m2. 

Nie je to len názor spoločnosti, ale i fakt, že štúdia nezasahuje do špeciálnej zelene a samotný počet stromov (19 odstrániť) hovorí 

za všetko. Spoločnosť chce zeleň zachovať, rovnako i mesto a preto spoločnosť celene zvýšila hodnotu pozemkov. Je toho názoru, že 

požiadavky spĺňajú ochranu špeciálnej zelene, preto stanovená podmienka je prebytočná i bez ohľadu na právne aspekty tohto stretu. 

Požiadal o schválenie štúdie v tom zmysle, v akom bola predložená.  
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Ing. Bošnák, primátor mesta - doložil informáciu, že mesto je len podielnikom v spoločnosti TAVOS a predával sa celý 

areál bývalej čistiarne odpadových vôd a predkladateľa štúdie neospravedlňuje, aby nerešpektoval územný plán. Pri poslednom rokovaní 

bol daný prísľub pokračovať v súlade s územným plánom a predkladateľ bol oboznámený s tým, že štúdia je v rozpore s územným plánom 

a to je tá skutočnosť. Takže v skutočnosti predaj majetku neoprávňuje postupovať v rozpore s územným plánom. Čechovič, DUČMR - v 

bode 3) návrhu uznesenia odporučil uviesť celú podmienku, ktorá bola zapracovná v uznesení MZ č. 623/2005. Ďalšie pozmeňovacie návrhy 

k materiálu neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom 

doplniť do návrhu uznesenia nový bod 3) s textom:  

úpravu uznesenia MZ č. 623/2005 v bode 1), z ktorého sa vypúšťa text 

"s podmienkou zachovania jestvujúcej zelene pozdĺž Hraničnej ulice v šírke 10 m z 

pozemku žiadateľa a to tak, aby bola verejne prístupná"... Kontrolný súčet poslancov 

MZ: 30. Hlasovaním (24:1:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním 

(21:3:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 728 v zmysle predložených návrhov.  

 

 

Materiál č. 11.1 - Úprava Územného plánu mesta Trnava Zmiešané územie 

(výroba, obchod, služby) blok Trstínska - Mliečna - Cukrová - - Trnávka 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: MUDr. 

Gabriel Pavelek Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila - 25 -  

 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. Hlasovaním (29:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

729.  

 



 

Materiál č. 11.2 - Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu 

mesta Trnava - Bytový dom s vybavenosťou na Hattalo- vej ulici 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: MUDr. 

Gabriel Pavelek  

 

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: 27. Hlasovaním 

(26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 730.  

 

 

Materiál č. 11.3 - Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu 

mesta Trnava - Obytná zóna Rodinné domy - Za traťou III. 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: MUDr. 

Gabriel Pavelek  

 

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: 30. Hlasovaním 

(26:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 731.  
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Materiál č. 11.4 - Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu 

CMZ mesta Trnava - Lokalita Orolská záhrada 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: MUDr. 

Gabriel Pavelek  

 

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: 27. Hlasovaním 

(19:3:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 732.  

 

 

Materiál č. 12.1 - Správa o riešení petície zdravotníckych zamestnancov 

a obyvateľov Tamaškovičovej ulice k výstavbe spaľovne 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: MUDr. 

Božena Štegmannová  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s doplnením uznesenia v bode 1) za slová "proti výstavbe" 

doplniť slovo ...spaľovne... Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (24:1:3) 

bolo prijaté uznesenie MZ č. 733.  

 

 

Materiál č. 13.1 - Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava, ktorých termín plnenia je do 25.11.2005 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: pán 

Karol Opatovský  

 

Na rokovaní mestskej rady k materiálu pripomienky - 27 - neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 



mestského zastupiteľstva s návrhom doplnenia textu uznesenia o návrhy, ktoré boli 

doručené po spracovaní materiálu: a) v návrhu uznesenia doplniť v bode 2) schvaľuje 

nový bod h) s textom: č. 673/2005 * v schvaľovacej časti nahradiť bod 14) novým znením: 

...14) podielu 3069/132176 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Helene Hilkovej rod. 

Pitoňákovej nar. 18.1.1937, bytom Čajkovského 19, za cenu 34,50 Sk...  

 

b) v návrhu uznesenia doplniť v bode 2) schvaľuje nový bod i) s textom: 

č. 634/2005 v znení uzn. MZ č. 692/2005 * v schvaľovacej časti doplniť bod 52) ...52) 

podielu 2636/390215 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 35 Ing. Jozefovi Kubíkovi, nar. 

2.12.1926, bytom Spartakovská 1 za cenu 9,50 Sk...  

 

c) v bode 3) návrhu uznesenia termín plnenia v uznesení MZ č. 465/2004 

v bode 2) sa upravuje ...do 31.3.2006...  

 

Mestská rada zároveň odporučila spracovateľovi materiálu, aby preveril 

záležitosť splnenia uznesenia MZ č. 579/2005 (uvedené na str. 2 tabuľkovej časti 

materiálu). O vyjadrenie bol požiadaný gestor uznesenia - Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ 

SKaŠZMT, ktorý písomnú informáciu podal na rokovaní mestského zastupiteľstva.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (26:0:1) boli prijaté 

odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 734, v 

ktorom boli zapracované odporúčania mestskej rady.  
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Materiál č. 14.1 - Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho pre Krajský 

súd v Trnave ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  

 

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: 28. Hlasovaním 

(25:2:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 735.  

 

 

 

Materiál č. 14.2 - Zmluva o založení združenia krajských miest "K8" 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: Ing. 

Jozef Tomek  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že na začiatku tohto mesiaca 

sa uskutočnilo zsadnutie K8, na ktorom sa členské mestá materiálom zaoberali. 

Pripomienky k materiálu vznesené neboli. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 736. v 

poverovacej časti ktorého bol doplnený termín  

 

 

 

Materiál č. 14.3 - Dodatok č. 1) k odmeňovaciemu poriadku - 29 -  

 

zamestnancov Správy mestského majetku Trnava, príspevková organizácia 

____________________________________________________________ Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  



 

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: 26. Hlasovaním (23:0:3) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 737.  

 

 

Materiál č. 14.4 - Zrušenie šiestich základných škôl a zriadenie troch nových 

____________________________________________________________ Stručnú informáciu o dôvode spracovania materiálu predložil Ing. Daučo, 

DUČMR. Zároveň podotkol, že Ministerstvo školstva SR nesúhlasilo s názvami novovznika- júcich škôl, ktoré odporučilo mesto. Rozprava: 

MUDr. Paulini - sa zaujímal, prečo nie sú názvy nových škôl podľa jednotlivých mestských častí. Ing. Bošnák, primátor mesta - podotkol, 

že ministerstvo s návrhom mesta nesúhlasilo. Viac pripomienok k materiálu nebolo vznesených. Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. Hlasovaním 

(28:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 738 v zmysle predloženého materiálu.  

 

Týmto boli prerokované všetky písomné materiály, ktoré boli zaradené v programe rokovania mestského zastupiteľstva.  

 

MUDr. Pavelek, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na zasadnutí boli prijaté uznesenia od č. 700 do č. 738 vrátane.  
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Rokovanie mestského zastupiteľstva prišli pozdraviť svojím programom koledníci - deti z Detského domova v Trnave na 

Botanickej ulici.  

 

Tak ako je už tradične zvykom, prítomní si pripome- nuli okrúhle životné jubileá členov poslaneckého zboru, ktorí v 

druhom polroku 2005 oslávili svoje okrúhle životné jubileum: Ing. Blažena Královičová 45 rokov Ing. Vladimír Butko 50 rokov Ing. Karol 

Kunovský 55 rokov.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - informoval prítomných, že po 16. rokoch pôsobenia na mestskom úrade, prednosta mestského 

úradu Ing. Juraj Tibenský požiadal o uvoľnenie z funkcie prednostu a o rozviazanie pracovného pomeru s mestom Trnava ku dňu 31.12.2005. 

Jedná sa o jeho slobodné rozhodnutie, ktoré bolo po vzájomnej diskusii rešpektované. Z úprimného srdca mu poďakoval za obdobie spoločnej 

práce a vyslovil poďakovanie hlavne za to, že v začiatkoch stál pri budovaní mestského úradu a od 1.1.1991 pri budovaní obnovenej 

samosprávy. Uviedol, že prednosta má veľké zásluhy na tom, že Mestský úrad v Trnave je jedným z najlepších na Slovensku. Osobné zásluhy 

má i na tom, že v mnohých obdobiach bola na spoločnom zreteli zásadná vec - blaho a spokojnosť v meste Trnava. V tejto práci zanecháva 

za sebou zásadnú stopu. Poďakoval mu v mene všetkých za vykonanú prácu, zaželal mu hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu a aby s elánom 

pokračoval na ďalšom mieste, kde ho vetry zavejú. Ing. Tibenský, prednosta MsÚ - povedal, že veľmi ťažko sa mu hľadajú slová, pretože 

to bol kus jeho života. Vyjadril nesmierne šťastie z toho, že mohol byť pri zrode a budovaní samosprávy v meste Trnava. Poďakoval 

všetkým za pomoc, korektnú spoluprácu a na záver zaželal pekné vianočné sviatky.  
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Prof. MUDr.Chmelík, PhD., poslanec MZ - z poverenia majiteľky art galérie pani Dókovej odovzdal poslancom mestského 

zastupiteľstva malý upomienkový darček s prianím milosťou naplnených vianočných sviatkov a v novom roku veľa uvážlivých rozhodnutí 

v prospech mesta Trnava.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta na záver rokovania poďakoval poslancom, zamestnancom mestského úradu, príspevkových 

organizácií a všetkých školských zariadení za prácu v roku 2005 a zaželal všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky. Zároveň informoval 

o ďalších investíciách firmy PSA Peugeot Citroen v meste Trnava a s vytvorením cca 1900 nových pracovných miest.  

 

Na záver rokovania pozval členov poslaneckého zboru a ďalších pozvaných do priestorov Západoslovenského múzea v Trnave 

na spoločné zhodnotenie poslaneckej práce za rok 2005.  

 

 

 

 

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



 

 

 

 

Ing. Augustín Pullmann Ing. Blažena Královičová overovateľ overovateľka  

 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka  


