Z á p i s n i c a

zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré
sa uskutočnilo dňa 28. júna 2005 v konfe- renčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________
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Z á p i s n i c a
zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré
sa uskutočnilo dňa 28. júna 2005 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 MsÚ 9 vedúcich odborov mestského úradu vedúci
kancelárie primátora mesta 3 vedúci úsekov mestského úradu 5 zástupcovia

mestských organizácií 12 riaditeľov základných škôl 1 riaditeľ CVČ 4
občania zapisovateľka
P r o g r a m :
a) Otvorenie
1.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č.
1) k VZN č. 179 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a čase
prevádzky služieb na území mesta Trnava 2.1) Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 227/2004 o Územnom pláne mesta Trnava
a o regu- latívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj
mesta Trnava - 3 2.2) Zmena Územného plánu mesta Trnava ZD 01/2005 - viacpo- dlažná bytová
výstavba, Hattalova ulica 3.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o
pamätihodnos- tiach mesta Trnava 4.1) Aktualizácia rozpočtu mesta Trnava
na rok 2005 5.) Majetkové záležitosti 6.1) Predaj bytov 6.2) Návrh na
výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 7.1) Návrh Zásad
poskytovania opatrovateľskej služby 8.1) Návrh na zmenu Zriaďovacej
listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 9.1)
Trnavská optická metropolitná sieť TOMNET - realizačná štúdia 10.1)
Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta
Trnava 11.1) Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2005 z grantového programu
mesta (dotácie a dary) 11.2) Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2005 z
grantového programu mesta (dotácie poskytované na základe odporu- čení
komisií mestského zastupiteľstva) 12.1) Návrh na "Organizačné
zabezpečenie Vianočných trhov 2005" 13.1) Zadanie urbanistickej štúdie
"IBV Vodná" Trnava 14.1) Správa o riešení petície obyvateľov Hraničnej
ulice v Trnave - Modranke 14.2) Informatívna správa k petícii občanov,
ktorých deti navštevujú ZŠ V jame 3, vo veci predloženia odbornej analýzy
k zlúčeniu ZŠ V jame a ZŠ Spartakovská a k listu pani Evy Fornerovej k
prehodnoteniu špe- ciálnych tried pri ZŠ V jame, v prípade zlúčenia škôl
15.1) Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je do 8.6.2005 16) R ô z n e 17) Interpelácie poslancov
mestského zastupiteľstva 18) Rekapitulácia uznesení 19) Z á v e r.
- 4 16. 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 17 poslancov mestského
zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V
priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na 30.)
Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnil
poslanec MZ Ing. Augustín Pullmann.
Za overovateľov zápisnice z 15. riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva boli určení poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Božena
Štegmannová a Mgr. Ján Žit- ňanský.

Na zasadnutí bola overená zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo dňa 26.4.2005. Overovatelia zápisnice Ing. Ján Albert
a Stanislav Hric konštatovali, že obsah zápisnice sa zhoduje s priebehom
rokovania.
Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov
MZ: MUDr. Boženu Štegmannovú a Ing. Ľu- dovíta Dauča. Na zasadnutí
mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení
poslanci MZ: Ing. Blažena Královičová a Ing. Ivan Haščík.
Mestská rada odporučila za predsedu návrhovej komisie pána Karola
Opatovského, poslanca MZ. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za
členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci MZ: Ing. Janka Drábi- ková
a Stanislav Hric.
- 5 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 18. Hlasovaním (18:0:0) bolo jej zloženie schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 21. júna 2005 odporučila
nasledovné úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva:
a) zaradiť do programu rokovania v bode "5. Majetkové záležitosti"
materiál č. 5.20 - Realizácia záväzkov vyplý- vajúcich zo Zmluvy o
investičnej spolupráci pri výstavbe závodu PSA Peugeot Citroen
b) zaradiť do programu rokovania v bode "16. Rôzne" materiál č. 16.1 Zmluva o partnerstve medzi n.o. Svetlo a Mestom Trnava pri zriadení a
prevádzke hospicu "Svetlo"
c) zaradiť do programu rokovania v bode "16. Rôzne" materiál 16.2 Informatívnu správu o návrhu vybudovania spaľovne odpadov v areáli
Fakultnej nemocnice Trnava.
Ing. Bošnák, primátor mesta odporučil do programu rokovania podmienečne
zaradiť materiál č. 5.21 - Súhlas na nájom bytu č. 26 na ul. Botanická
č. 1, ktorý obdržali poslanci pri prezentácii. Svoj návrh zdôvodniltým,
že ešte dnes došlo k zmene niektorých skutočností.
Hlasovaním (18:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady i návrh
primátora mesta. Hlasovaním (18:0:0) bol prijatý celkový program
rokovania mestského zastupiteľstva.
Postupne boli prerokované jednotlivé materiály, ktoré boli zaradené do
programu rokovania mestského zastupiteľ- stva.
- 6 - Materiál č. 1.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa
vydáva doplnok č. 1) k VZN č. 179 o pravidlách povoľovania času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
___________________________________________________________
Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič
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 pripomienky k nemu uplatnené a ich vyhodnotenie je
uvedené v prílohe k materiálu. Mestská rada mesta Trnava sa pripomienkami
zaoberala a dala svoje súhlasné stanovisko ku každej z uplatnených
pripomienok. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva so zapracovaním pripomienok uplatnených k
materiálu.
Rozprava: Ing. Tomek - navrhol v zmysle pripomienky č. 1) upraviť názov
materiálu i úvodné ustanovenie nariadenia. Viac pripomienok k materiálu
vznesených nebolo. Pripomienka Ing. Tomeka bola považovaná za technickú
pripomienku, preto sa o nej osobitne nehlasovalo. Kontrolný súčet
poslancov MZ:18. Hlasovaním (18:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej
rady. Hlasovaním (18:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 585, ktorým bolo
schválené VZN č. 238.

Materiál č. 2.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa dopĺňa
VZN č. 227/2004 - 7 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia
a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
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 pripomienky k nemu uplatnené. Mestská rada
hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pozmeňovacích návrhov. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu
pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 19. Ing.
Bošnák, primátor mesta - do uznesenia odporučil doplniť dátum zaslania
stanoviska krajského stavebného úradu. Hlasovaním (19:0:0) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 586, ktorým bolo schválené VZN č. 239.

Materiál č. 2.2. Zmena Územného plánu mesta Trnava ZD 01/2005 Viacpodlažná
bytová výstavba, Hattalova ulica
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 19. Hlasovaním (18:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 587.
- 8 - Materiál č. 3.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o
pamätihodnostiach mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt
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 pripomienky k nemu uplatnené. Mestská rada
hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pozmeňovacích návrhov.
Rozprava: Mgr. Žitňanský - vo svojom vystúpení vyzdvihol zámer spracovania
predmetného materiálu. Poukázal na posledný bod tabuľky č. 182
"Urbanistická štúdia ulice Ustianska". Podotkol, že do zoznamu určite
patrí, avšak jej vzhľad nie je zďaleka taký ako bol pred rokmi. Žiadal
vyjadrenie k zbú- ranému domu, k čomu došlo v poslednom období. Ing. arch.
Horák, odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ - uviedol, že sa jedná o
prvé nariadenie tohto druhu v rámci Slovenska, preto i inšpekcia Krajského
pamiatkového ústavu v Trnave ho chce využiť ako vzor. Určitý inštitút
ochrany pamiatok umožní aj prijatie tohto nariadenia. Zároveň sa vyjadril
k pripomienke vznesenej poslancom. Podotkol, že domy na Ustianskej ulici
boli postavené pre presídlencov z Oravy. To, čo sa udialo v rámci
predmetnej lokality možno skúmať z dvoch hľadísk - jednak z urbanistického alebo z toho, čo tam vzniká. Nemyslí si však, že by sa mala v lokalite
vyhlásiť stavebná uzávera. Odstraňovanie poľnohospodárskych budov, resp.
ich zmenu na bytové jednotky bude treba pozastaviť. Mgr. Zachar - predložil
stanovisko stavebnej komisie, ktorá odporúča materiál schváliť bez
pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 19. Hlasovaním (19:0:0) bolo
prijaté uznesenie MZ č. 588, - 9 ktorým bolo schválené VZN č. 240.
Materiál č. 4.1. 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2005
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s novým návrhom uznesenia:
zmenu uznesenia MZ č. 465/2004 k rozpočtu mesta Trnava na rok 2005 v bode
1. takto:
a) rozpočet mesta Trnava na rok 2005 v príjmovej a výdavkovej časti v znení
1. aktualizácie
d) d1) čerpanie nových úverov do výšky 179 000 tis. Sk v rámci úverového
rámca Dexia banka Slovensko a.s. na financovanie investičných akcií
uvedených v rozpočte mesta na rok 2005 d2) zabezpečenie nových úverov
vlastnou vista blankozmenkou
e) použitie prostriedkov Fondu národného majetku získaných v roku 2004
ako kompenzáciu nákladov za vybudované energe- tické zariadenia na
financovanie rekonštrukcie Základnej školy K.Mahra vo výške 7 308 833 Sk
f) rozpočty príspevkových organizácií mesta na rok 2005 v znení 1.
aktualizácie - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava - Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava - Správy mestského majetku
Trnava...
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Ing. Butko, zástupca primátora - v rámci spravodajskej správy zdôvodnil
jednotlivé časti aktualizácie a uviedol, že sa mestu podarilo získať úver,
ktorého úročenie je nižšie ako 3%. Rozprava: Ing. Tomek - žiadal
vysvetlenie k svojim pripomien- kam. Uviedol, že v súvislosti s materiálom
č. 5.1. bol predpoklad v rámci rozpočtu 1 mil. Sk, celková cena za kúpu
pozemkov sa zvýšila na 1,4 mil. Sk, zaujímal sa, či bude toto premietnuté
do aktualizácie rozpočtu. Ďalej pripomienkoval záležitosť schvaľovaných
dotácií. V prípade, že sa schvália v tej výške, ktorá je uvedená v rámci
spoločného spravoda- ja, vznikne finančný rozdiel 500 tis. Sk. Ing.
Bošnák, primátor mesta - podotkol, že v súvis- losti s kúpou pozemkov budú
prerokované návrhy v rámci ďalšej aktualizácie rozpočtu, ktorá bude v
mesiaci september resp. október 2005. Čo sa týka schválených dotácií, tak
tie budú do rozpočtu premietnuté automaticky. Hric - konštatoval, že v
súvislosti s realizáciou rekonštrukcie na Coburgovej ul. č. 40,42 sa
navrhuje navýšenie rozpočtu u Správy mestského majetku Trnava. Zaujímal
sa, či sa bude počet osadzovaných buniek zvyšovať. Ing. Sedláková,
námestníčka SMM Trnava - reagovala na vznesenú otázku. Uviedla, že počet
buniek sa nezvyšuje, avšak v rámci rozpočtu bola cena odhadová a v rámci
aktua- lizácie sa jedná o cenu na základe výsledkov výberového konania.
Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že návrh v zmysle odporúčania
mestskej rady vyplynul z rokovania zástupcov mesta so zástupcami bánk,
ktoré sa uskutočnilo tesne pred rokovaním mestskej rady. Vzhľadom k tomu,
že návrh mestskej rady sa týka návrhu uznesenia, odporučil o ňom i o
uznesení hlasovať súčasne. Kontrolný súčet poslancov MZ: 19. Hlasovaním
(19:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 589 v rámci odporúčania mestskej
rady.
- 11 - Materiál č. 5. Majetkové záležitosti
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
č. 5.1. Kúpa pozemkov pre stavbu "Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska
a Cukrová v Trnave"
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21.
Súčasťou materiálu boli štyri návrhy na uznesenia, o každom z nich sa preto
hlasovalo osobitne. Hlasovaním (19:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 590.
Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 591. Hlasovaním (19:0:0)
bolo prijaté uznesenie MZ č. 592. Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 593.
č. 5.2. Priamy predaj pozemku na Coburgovej ulici v Trnave
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 19.
Hlasovaním (19:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 594.

č. 5.3. Predaj nehnuteľností na Ulici Paulínskej v Trnave
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. - 12 - Rozprava: Mgr. Žitňanský - pýtal
sa, či by sa v súvislosti s prerokovávaným materiálom nemala spomenúť aj
záležitosť v relácii Paľba na TV Markíza. Keďže pán Sammani v relácii
prisľuboval vybudovanie bytov pre odchovancov detského domova, odporučil
ponúknuť mu iný vhodný pozemok, ktorý však nemusí byť v centre mesta. Ing.
Bošnák, primátor mesta - uviedol, že reláciu nepozeral, avšak čo pán
Sammani včera tvrdil bol nezmysel. Na pozemok prísľub nemal, čo mesto
deklarovalo aj verejne. Pozemok mesto dá vďačne za účelom výstavby bytov
pre odchovancov detského domova, musí to byť však podchytené na základe
zmluvy a tým, že po dostavbe bude odovzdaný detskému domovu. Ing. Butko,
zástupca primátora - na úvod svojho vystúpenia uviedol, že trnavské
mestské zastupiteľstvo s ta- kouto televíziou prudko nekorešponduje.
Členovia majetkovej komisie, ktorí si preštudovali materiály o predaji
pozemkov doktorovi Stanovi, túto situáciu dobre poznajú. Zároveň na náčrte
skomentoval celú situáciu. Podotkol, že doktorovi Stanovi sa na priamo
predal pozemok za cenu 2.000,- Sk/m2 ako vlastníkovi susednej
nehnuteľnosti s tým, že ho mesto zaviazalo vybudovaním prístupovej
komunikácie z ulice Veselá až ku kostolu sv. Jozefa a zriadením vecného
bremena - práva prechodu pre mesto a rehoľu Rádu sv. Pavla. Doteraz výmena
pozemkov medzi rehoľou paulínov a bytovým družstvom neprebehla. Pán
Sammani sa zaujímal, prečo nebol pozemok odpredaný v zmysle ponukového
konania, ale priamo. Mesto v tom videlo inú vec, než zbohatnutie. Rieši
sa tým problém týkajúci sa rehole paulínov, bytového družstva, mesta
Trnava a manželov Stanovcov. Zároveň odporučil upraviť termín v návrhu
uznesenia v bode b) ...do 30 dní od obdržania oznámenia o povolení
vkladu... a do schvaľovacej časti doplniť text ...s podmienkou
zavkladovania zámennej zmluvy na zámenu pozemkov vo vlast- níctve cirkvi
parc. č. 592/4 zast. pl., výmera 10 m2 a parc. č. 592/6 zast. pl., výmera
24 m2 za pozemok vo vlast- níctve Bytového družstva so sídlom v Trnave,
Beethovenova 26, parc. č. 625/4 zast. pl., výmera 34 m2 podľa geometric- 13 kého plánu č. 203/2003 pre majetkoprávne usporiadanie pozemku pod bytovým
objektom na Veselej ulici... Zároveň podotkol, že v mesiaci október 2002
sa robilo ponukové konanie na pozemok pri pošte (na ulici Pekárska Hviezdoslavova), na ktorý bola mestu Trnava doručená len jedna ponuka.
Mestské zastupiteľstvo vtedy predaj pozemku neschválilo z dôvodu výšky
ponúkanej ceny, ktorá bola v čiastke 2.086,88 Sk/m2. Na záver svojho
vystúpenia uviedol, že pánovi Sammanimu bol jeden pozemok v centre mesta
tiež predaný priamo a ďalší tiež, na riešenie prístupu pre rampu na vjazd
do garáží. V súvislosti s touto záležitosťou požiadal o vyjadrenie
stavebný úrad, či objekt pána Sammaniho (v súčasnosti vo výstavbe) má
riešené parkovacie miesta v podzemí a či výstavba prebieha podľa
schválenej projektovej dokumentácie. V prípade, že tomu tak nie je, žiadal
zdôvodniť prečo. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Hlasovaním (19:0:1)
bol prijatý návrh na úpravu uznesenia v zmysle odporúčania Ing. Butka.
Hlasovaním (19:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 595, v ktorom bol
zapracovaný schválený návrh.

č. 5.4. Predaj pozemku pre výstavbu trafostanice na Ulici Františkánskej

v Trnave ____________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 21. Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 596.

- 14 č. 5.5. Vyhodnotenie ponukového konania - predaj pozemkov na ul.
Hornopotočná v Trnave
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 19.
Hlasovaním (19:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 597.
č. 5.6. Predaj bytu v zmysle postupu "Nakladania s bytmi vo vlastníctve
mesta Trnava" - legalizácia
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 19.
Hlasovaním (19:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 598.
č. 5.7. Predaj pozemkov SSC pod pripravovanou stavbou "Cesta I/51 Trnava
- severný obchvat"
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 20.
Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 599.

- 15 č. 5.8. Zmena kupujúceho - predaj pozemkov na ul. Horno- potočná J.Hollého ____________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s návrhom: a) v bode 2) návrhu uznesenia doplniť
za slová "podľa vypracovaného geometrického plánu" text ...alternatívy
B... b) do bodu 4) návrhu uznesenia doplniť nový bod d) s textom:
podmienku zabezpečenia ochrany stromu - storočného duba, rastúceho na
odpredávaných pozemkoch, zapracovať do výsledného architektonického
riešenia existenciu tohto duba do hotelového nádvoria...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (21:1:0) bolo
prijaté uznesenie MZ č. 600.

č. 5.9. Výpožička časti pozemku v areáli MŠ Limbová za účelom vybudovania
sakrálneho objektu
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (22:2:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 601.

č. 5.10. Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v
lokalite ulíc Prechodná a Oblúková
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila - 16 materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (22:0:1) bolo
prijaté uznesenie MZ č. 602.

č. 5.11. Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami na
Sladovníckej ulici v Trnave
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23.
Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 603.

č. 5.12. Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.
č. 5419 v k.ú. Trnava vlastní- kom bytov v bytovom dome s.č. 811 na Ul.
J.Hajdó- czyho č. 8-12 v Trnave
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 604.

- 17 č. 5.13. Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.
č. 5671/47 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 6460 na ul.
Spartakovská 4 v Trnave
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.

Hlasovaním (24:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 605.

č. 5.14. Priamy predaj pozemku na Ul. I.Krasku v Trnave - Modranke
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 606.

č. 5.15. Zámena pozemkov s Krajským úradom v Trnave
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 607.
- 18 č. 5.16. Dotácia na športovú činnosť TJ ATÓM Jaslovské Bohunice
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 608.
č. 5.17. Prenájom časti pozemku parc. č. 8399/67 za účelom výstavby
nakladacej rampy pre spoločnosť Slovatys s.r.o.
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 609.
č. 5.18. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Trnava,
parcela registra "E" č. 1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom
majetkoprávneho vysporiadania
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k
materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 610.
- 19 č. 5.19. Priamy predaj a výpožička pozemku v športovom areáli v Trnave
- Modranke
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Rozprava: Ing. Kunovský - podotkol, že

už v mesiaci marec 2005 ho začali oslovovať osobne i telefonicky
zástupcovia športových klubov v m.č. Modranka. Vtedy nemal ešte
informácie, avšak vtedajšie obavy z ich strany boli naplnené. Obavy
potvrdzuje aj reálny stav v podobe projektu. Veľa občanov z danej mestskej
časti o zámere nič nevie. Informácie boli zčasti skreslené a zčasti reálne.
Skreslené boli zo strany investora. Z obchodného registra bolo zistené
o koho sa jedná. Jedná sa o odnož bratislavskej firmy. Jedného z konateľov
dokonca osobne pozná, pretože 3,5 roka bol jeho triednym učiteľom. V
mesiaci marec 2005 si spoločnosť dala žiadosť a o dva mesiace na to bola
schválená výpožička pozemkov v športovom areáli. Nezostalo len pri tom
a spoločnosť svoj podnikateľský zámer vykryla projektom na výstavbu
športového hotela. Uviedol, že občania Modranky v tomto areáli nachádzajú
možnosti na rodinné párty, využívaj detské ihríská a po integráci
materskej a základnej školy ju využívajú i deti z tohto zariadenia.
Podotkol, že podmienky ktoré firma dostala sa mu zdajú všeobecné a preto
nemôže zdvihnúť ruku za tento materiál ako napr. počet parkovacích miest,
o niečo ukrátené futbalové ihrisko, divák by tak nemusel vystúpiť ani z
auta, aby mohol sledovať zápas, nie je uvedený ani presný rozsah údržby
a odovzdanie parkovacích miest do majetku mesta a ich bezplatné užívanie
bude prínosom len pre hotel. Zaujímal sa, či by nestačil menší počet
parkovacích miest /118/. Odporučil preto v návrhu uznesenia zapracovať
aj záležitosť ponechania detského ihriska a trávnatej plochy, stanoviť
presný podiel na údržbe plôch športového areálu a zabezpečiť zmluvne
poskytnutie určitého počtu hodín bezplatne športovým klubom. - 20 Čechovič, DUČMR - sa vyjadril, že neporozumel poslancom vznesenému
doplnku. Pretože na stanovenie počtu parkovacích miest sú platné technické
normy. O podiele poskytnutia hodín v tomto areáli sa rokovalo už dva roky
a k dohode neprišlo. Teraz sa športové kluby s investorom konečne dohodli.
Ďalej podotkol, že na tomto štadióne by sa mala hrať II. liga a zápasy
Spartaka B. Do výpožičky sa dávajú len športoviská, ktoré budú využívané
na športové účely. Pôvodný počet lôžok sa po rokovaniach znížil na polovicu
a zo strany mesta boli dané podmienky, na ktorých sa trvá. Investor svojimi
investíciami do predmetného areálu vráti život. Ing. Daučo, DUČMR - k
vzhľadom k rokovaniam so ŠK Modranka chce mesto dodržať určitý koncept
rozvoja športových klubov a toto je tiež ponuka k rozvoju futbalu a
hádzanej v meste Trnava. Ing. Kunovský - uviedol, že nikto sa nebráni tomu,
čo povedal Ing. Daučo, avšak nemožno súhlasiť s budovaním športovísk na
úkor zatrávnených plôch v rámci areálu. Ing. Bošnák, primátor mesta uviedol, že o návrhu týkajúcom sa parkovacích miest nemôže dať hlasovať,
pretože by to bolo v rozpore s normami. V súvislosti s údržbou žiadal
informáciu, ako toto bolo doriešené s investorom. Ing. arch. Horák uviedol, že záležitosťou sa zaoberal mestský úrad dlhú dobu a predložený
návrh je výsledkom viacerých rokovaní. Konštrukčný systém telocvične je
taký, že nie je možné urobiť halu aj pre hádzanú na 1. ligu. Vyslovil však
domnienku, že v materiáli uvádzaný počet parkovacích miest je naplánovaný
na 200 lôžok, čo si musí preveriť, aby nedal irelevantnú odpoveď.
Záležitosťou umiestnenia parkoviska na vonkajšej strane areálu sa môže
spracovateľ návrhu zaoberať po prijatí rozhodnutia. Mgr. Hrubý, riaditeľ
SKaŠZMT - podotkol, že osobne sa zúčastnil viacerých rokovaní a podmienky,
ktoré sú uvedené v materiáli si dal ŠK Modranka. Kontrolný súčet poslancov
MZ: 28. Hlasovanie o návrhoch: - Ing. Kunovského k parkovacím miestam s
doplnkom ...v zmysle platných noriem... : 25:0:1 - 21 -

- Ing. Kunovského k stanoveniu podielu na údržbe: 20:1:6 - Ing. Kunovského
k bezplatným hodinám pre športové kluby: 18:4:6. Hlasovaním (21:2:5) bolo
prijaté uznesenie MZ č. 611, v ktorom boli zapracované prijaté návrhy.
č. 5.20 - Realizácia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o investičnej
spolupráci pri výstavbe závodu PSA Peugeot Citroen
____________________________________________________________ Mestská
rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - v bode b) ukladacej časti uznesenia
odporučil upraviť text na ...pripraviť zmluvu o prevode objektov investícií..., čo vyplynulo z konzultácií s právnikmi. Zároveň informoval
o záležitosti budovania bytov pre občanov bývajúcich v danej lokalite,
ktoré boli spomínané v uznesení vlády SR. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené. Kontrolný
súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (25:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č.
612.
č. 5.21 - Súhlas na nájom bytu č. 26 na ulici Botanická č. 1 v Trnave
___________________________________________________________ Mgr.
Žitňanský - podotkol, že ako predseda bytovej komisie sa spolu s
podpredsedom oboznámil s problémom pred prerokovávaním predmetného
materiálu. V záujme vyriešenia tohto vlastníckeho sporu odporučil
predložený návrh schváliť. Viac pripomienok k materiálu na rokovaní
vznesených - 22 - nebolo. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním
(16:2:10) bolo prijaté uznesenie MZ č. 613 v zmysle predloženého
materiálu.

Materiál č. 6.1. Predaj bytov
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 27. Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 614.
Materiál č. 6.2. Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta
Trnava ____________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 27. Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 615.

- 23 - Materiál č. 7.1. Návrh Zásad poskytovania opatrovateľskej služby
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s upresnením textu na str. 16-07/2 Dôvodová
správa v predposlednom odstavci ...-1 funkčný plat - 715.000 Sk +
valorizácia pre všetky opatrovateľky, ktorých je v súčasnosti 93... Na
rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené. Materiálom sa zaoberala aj komisia sociálno-zdravotná, ktorej
stanovisko je prílohou materiálu. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 616.

Materiál č. 8.1. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a
športových zariadení mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 23. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 617.
Materiál č. 9.1. Trnavská optická metropolitná sieť TOMNET - realizačná
štúdia ____________________________________________________________
Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič - 24 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava: Ing. Kunovský - podotkol, že materiál je spracovaný na veľmi
dobrej úrovni, čo potvrdili i viacerí odborníci z danej oblasti.
Konštatoval však, že v prílohovej časti materiáli nie je mestskej časti
Modranka ani spomenutá. Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že
materiál pojednáva o lokalitách, v ktorých sa plánujú rozkopávky. Najskôr
sa musí vytvoriť určitá kostra, na ktorú sa budú napájať postupne ďalšie
trasy. Konkrétne pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 618.

Materiál č. 10.1. Informatívna správa o využívaní športových areálov vo
vlastníctve mesta Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet

poslancov MZ: 27. Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 619.

- 25 - Materiál č. 11.1. Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2005 z
grantového programu mesta /dotácie a dary/
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s návrhom finančnej čiastky na dotáciu, v zmysle
predložených projek- tov nasledovne: a) Stanislav Žigmund 30.000,- Sk b)
Rímsko-katolícky farský úrad 150.000,- Sk c) Hokejový klub HK Trnava
70.000,- Sk d) Hokejový klub HK Trnava 100.000,- Sk e) Hádzanársky klub
47 Trnava 60.000,- Sk f) AŠK Slávia Trnava 84.000,- Sk g) Rímsko-katolícka
cirkev f. Trnava-mesto 250.000,- Sk h) Rímsko-katolícka cirkev f.
Trnava-Kopánka 80.000,- Sk i) Rímsko-katolícka cirkev B-T arcidiecéza
250.000,- Sk j) Rím.únia Rádu sv. Uršule 300.000,- Sk k) Rím.únia Rádu
sv. Uršule 0 l) Dom spoločnosti Ježišovej 250.000,- Sk m) Knižnica Juraja
Fándlyho 100.000,- Sk n) Združenie na ochranu zvierat 55.000,- Sk o) FN
Trnava, ORL Oddelenie 80.000,- Sk p) FN Trnava, Oddelenie dlhod. chorých
165.000,- Sk r) Združenie na pomoc novorodencom 150.000,- Sk s) HO ŠK
Trnava Modranka 125.000.- Sk
Dotáciu v bode o), p) a r) odporučila schváliť podmie- nečne s tým, že
projekty budú prerokované v Klube priateľov Trnavy - v Nadácii Trnava
Trnavčanom. V prípade, že bude na projekty poskytnutá finančná čiastka
predmetnou nadáciou, budú z tohto uznesenia projekty v bode o),p) a r)
vypustené.
Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - informoval, že odporúčanie
mestskej rady v bode o), p) a r) vzišlo z jeho podnetu, pretože na účte
predmetnej nadácie sa nachádza - 26 zostatok cca 2 mil. Sk zo zdrojov získaných z dane z príjmu za rok 2003.
Z týchto prostriedkov by žiadatelia mohli na predmetné projekty získať
viac finančných prostriedkov než z programu "Dotácie a dary" v rámci
rozpočtu mesta. Zároveň informoval, že v súčasnosti sa čaká i na oznámenie
z daňového úradu o tom, aká bude výška finančných prostried- kov za rok
2004. MUDr. Heriban - zaujímal sa, prečo došlo na zasadnutí mestskej rady
k zmene finančnej čiastky v projekte o) oproti návrhu komisie. Vzhľadom
k tomu, že sa jedná o dôležitý prístroj a dané oddelenie nemocnice
nedostalo z rozpočtu mesta doteraz žiadnu finančnú pomoc, odporučil
dotáciu zvýšiť na ...125.000,- Sk... Mgr. Zachar - upresnil zdôvodnenie
v rámci projektu a) a uviedol, že Patrik Žigmund je v súčasnosti študentom
hudobnej akadémie vo Viedni. Ing. Bošnák, primátor mesta - podotkol, že
o Patrikovi Žigmundovi rozprával i s ministrom školstva SR. Menovaný nemá
ešte dokončenú povinnú školskú dochádzku a preto sa musí predložiť žiadosť
na MŠ SR na riešenie tejto veci. MUDr. Pavelek - podporil návrh MUDr.
Heribana na zvýšenie dotácie v rámci projektu o), pretože predmetný
prístroj je veľmi dôležitý pre sluchovú diagnostiku a na rekonštrukčné
úkony. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (25:0:2) boli prijaté
odporúčania mestskej rady, s výnimkou projektu pod písmenom o), ku ktorému
bol vznesený pozmeňovací návrh. Hlasovaním (19:1:8) bol prijatý návrh

MUDr. Heribana. Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 620.
Materiál č. 11.2. Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2005 z grantového
programu mesta /dotácie poskytované na základe odporučení komisií MZ/
____________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová - 27 Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní odporučila ma- teriál na
rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom fi- nančnej čiastky na
dotáciu, v zmysle predložených projektov nasledovne: a) Ing. Daniel Vopát
20.000,- Sk b) Eva Kopúnková 30.000,- Sk c) Mgr. Mária Kutáková 25.000,Sk. Zároveň odporučila upraviť opisovú chybu v názve materiálu ...dotácie
na rok 2005... a do zmluvy pri projek- toch uvedených v bode b) a c)
zapracovať klauzulu, aby rukopis pred odovzdaním do tlače bol predložený
na mestský úrad.
Rozprava: MUDr. Duchoň - upozornil, že oficiálny názov súboru v bode a)
je "Technik akademik". Pozmeňovacie návrhy k materiálu na rokovaní
mestského zastupiteľstva neboli vznesené, Kontrolný súčet poslancov MZ:
28. Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 621.

Materiál č. 12.1. Návrh na "Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov
2005" ____________________________________________________________
Spravodajca MR: pán Karol Opatovský
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila mate- riál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 24. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 522.

- 28 - Materiál č. 13.1. Zadanie urbanistickej štúdie "IBV Vodná" Trnava
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila mate- riál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava: Ing. Kunovský - podotkol, že mal tichý zámer s územím, ktoré
je v danej lokalite. Dúfal, že mesto nájde odvahu a finančné prostriedky
a zabezpečí vyprojektovanie štúdie kultúrno-športového areálu.
Predložený je iný návrh riešenia, preto žiadal, aby v záujme zachovania
jestvujúcej zelene bola zapracovaná podmienka zachovania zelene pozdĺž
potoka v šírke 7 m a Hraničnej ulice 10 m. Zároveň upozornil, že v areáli
sa začali búracie práce aj výstavba, preto sa pýtal, či bolo vydané
stavebné povolenie. Zaujímal sa, akým spôsobom bude riešená v danej
lokalite kanalizácia. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že TAVOS a.s.
odpredal tento majetok ako prebytočný a je v súčasnosti súkromným
pozemkom. Kanalizácia bude napojená na jestvujúci kanalizačný zberač,
ktorý išiel z ČOV a riešenie príjazdu bude navrhnuté v rámci druhého
materiálu. Čechovič, DUČMR - podporil návrh na zachovanie zelene, pretože

v tejto lokalite bude vybudovaný i cyklistický chodník s napojením do mesta
Trnava. Ing. arch. Horák - odporúčal do návrhu poslanca doplniť podmienku,
aby bola zeleň ...verejne prístupnou..., pretože majiteľ pozemkov ich
predáva až po hranicu záhrad. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním
(25:1:2) bol prijatý návrh Ing. Kunovského so zapracovaním pripomienky
Ing. arch. Horáka. Hlasovaním (25:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 623
v zmysle schváleného návrhu.
- 29 - Materiál č. 14.1. Správa o riešení petície obyvateľov Hraničnej
ulice v Trnave, Modranke
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila ma- teriál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Rozprava: Ing.
Kunovský - poukázal na konkrétny a pragmatický prístup odborného útvaru
mestského úradu k spracovaniu návrhu riešenia, ktorý bol prerokovaný i
vo výbore mestskej časti. Najväčším problémom však zostáva firma Si-Si,
ktorá na Hraničnej ulici parkuje s kamiónmi presahujúcimi dĺžku 12 m a
to i napriek tomu, že takýmto vozidlám je na Sereďskú ulicu vjazd zakázaný.
Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že záležitosťou sa zaoberalo i
vedenie mesta. Činnosť danej spoločnosti bola povolená stavebným úradom
v dobe, keď patril pod štátnu správu. Legislatíva v tomto smere z hľadiska
ochrany nie je jasná a preto o kontrolu v danej veci požiadal aj políciu.
Konkrétne pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. Kontrolný
súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (26:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č.
624.
Materiál č. 14.2. Informatívna správa k petícii občanov, ktorých deti
navštevujú ZŠ V jame 3, vo veci predloženia odbornej analýzy k zlúčeniu
ZŠ V jame a ZŠ Spartakovská
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila ma- teriál na rokovanie
mestského zastupiteľstva: a) so zmenu textu pôvodného materiálu v časti
uznesenia
- 30 a dôvodovej správy (z dôvodu doplnenia žiadosti Rady školy a Rady rodičov
pri ZŠ Mozartova ulica doručenej na mestský úrad) b) s výmenou tabuliek
č. 1.7. a č. 1.1.3. v prílohe k materiálu (z dôvodu úpravy textovej časti
tabuľky). Rozprava: Ing. Tomek - uviedol, že ako poslanec mestského
zastupiteľstva za mestskú časť západ bol požiadaný o predloženie návrhu
na schválenie možnosti vystúpiť zástupcovi rady školy pri ZŠ Mozartova
č. 10 pánovi Cupárovi a riaditeľke pane Vretenárovej. Kontrolný súčet
poslancov MZ: 29. Hlasovaním (26:0:3) bol návrh schválený.
Vzhľadom k tomu, že za radu školy vystúpil pán Kašovic, hlasovalo sa
následne o jeho vystúpení (25:0:3).
Pán Kašovic - uviedol, že prijal nepriamo pozvanie Ing. Dauča na vystúpenie

na rokovaní mestského zastupiteľstva. Podotkol, že na túto tému bolo
povedané už veľa, zargumentoval to i primátor mesta na stretnutí v škole.
Uviedol, že sa zameralo na ekonomické ukazovatele, ktoré budú značným
prínosom. Nepodarilo sa však doteraz zistiť, či sa ušetrí a aké bude
profesionálne obsadenie v počte učiteľov. Podotkol, že očakával konkrétny
ekonomický prínos, ktorý bude využitý na zlepšenie kvality vyučova- cieho
procesu. K tabuľkám, ktoré sú súčasťou materiálu sa rodičia nedostali a
preto žiadal, aby v zmysle pripomienok bol spracovaný materiál.
Pani Vretenárová - poďakovala za možnosť vystúpiť na rokovaní mestského
zastupiteľstva a ospravedlnila sa za to, že prítomní nebudú môcť sledovať
jej stanovisko v písomnej podobe. Pretože na odbore vzdelávania bol
počítač pokazený a kópie materiálu neexistovali žiadne. Vyjadrila sa k
prílohe č. 5), do ktorej údaje boli poskytnuté správne, avšak chyby nastali
zo strany mestského úradu pri prepisovaní napr. spotreba tepla bola 1 189
tis. - 31 a pri prepise bolo uvedené 1 890 tis. Sk. Zároveň poukázala na tabuľku
č. 1.1.3 a uviedla, že ju mrzí, že údaje boli očistené od žiakov špeciálnych
tried, avšak neboli očistené od pedagógov v týchto triedach (na l pedagóga
pripadá 14,72 žiaka). Rovnako i v tabuľke č. 1.6.4. je spotreba elektrickej
energie sporná, pretože celková spotreba je 256 582,- Sk, z čoho vychádza
na žiaka 37,18 Sk, čo je v tabuľke uvedené inak. V súvislosti s
predchádzajúcou tabuľkou boli skreslené údaje i v tabuľke 1.7. čo sa týka
prenájmu priestorov Trnavskej univerzite. Keďže všetky hodnoty sú
skreslené na vstupe, náklady sa zvýšili cca o 30%. Pri uvedení správnych
údajov by sa výsledné poradie hodnotených základných škôl premiešalo.
Poukázala tiež na tabuľky č. 1.3a) a 1.3b), v ktorých sa škola nachádza
približne v strede a na tabuľku č. 1.5. Na záver svojho vystúpenia uviedla,
že sa zlúčili školy s rozličnou profiláciou (športová a jazyková), pričom
optima- lizácia sa dotkne len tried so základným profilom. Jedine kde
prichádza k sprájaniu tried je 6. ročník, v triedach ktorého by malo byť
po 30 detí, čo je však v rozpore s vyhlásením primátora mesta, že v triedach
bude po 26 žiakov. Mrzí ju, že celá optimalizácia bola spustená na základe
klesajúceho stavu žiakov a na klesajúcom počte pedagógov. Základná
optimalizácia sa nejako stráca, pretože na základných školách je podstav
pedagógov. Zároveň uviedla, že ak poslanci rozhodujú na základe údajov,
ktoré nie sú správne, nie je slabosťou rozhodnutie zmeniť, ale tým dokázať
svoju veľkosť.
Ing. Kunovský - podotkol, že na poslednom zasadnutí mestského
zastupiteľstva všetci predrečníci hovorili o problémoch. Vidí určitú
paralelu vo vývoji školstva v re- gióne i v meste Trnava a osobne to chápe.
Pretože v školstve sa prešlo od sféry koncepcie, cez sféru antikoncepcie
až k sfére prostitúcie. Žiadal nepripustiť takýto stav vo vývoji
základných škôl. Zriadenie jedného školského obvodu sa mu zdalo najskôr
reálne a aj racionálne. Teraz sa mu to - 32 zdá skôr ruky zaväzujúce. Podotkol, že predložený materiál, ktorý je takto
pripravený nie je dobrý, pretože vychádza z teoretických ilúzií tvorcov
školstva a nezohľad- ňuje región a tvorbu zdrojov. Mesto dostalo školstvo
do vienka a v takomto stave, čo treba brať do úvahy. K materiá- materiálu
o optimalizácii odznelo veľa pripomienok, ktoré boli relevantné. Materiál
sa neriešil a nepodrobil nijakému spolutvorstvu riaditeľov základných
škôl a odboru vzdeláva- nia. Ide o určenie príkazov z jednej strany a ich

plnenie na strane druhej. Pokiaľ však nepríde k dohode, tak sa mesto v
tejto oblasti nepohne ďalej a k problémom sa bude musieť neustále vracať.
Navrhol predložený materiál a prílohové časti odložiť a vrátiť sa k nim
na základe spoločných návrhov. Zároveň odporučil predložiť koncepciu
školstva na obdobie 20 rokov. (Neskôr svoj pozmeňovací návrh stiahol.)
Ing. Butko, zástupca primátora - uviedol, že k danej problematike sa
vyjadril už niekoľkokrát a preto sa teraz chce vyjadriť v podobnom tóne
ako jeho predrečník. Pri stretnutí so zástupcami mesta v telocvični školy
zažil 150 ľudí, ktorí boli naštartovaní určitým smerom, bez ohľadu na
podstatu veci. Keď sa hovorilo o prenájme časti areálu, smiali sa z toho,
že ich deti budú zmiešané s vysokoškolský- mi študentami. Teraz sa aj od
riaditeľky školy dozvedel o takomto prenájme priestorov. Pýtal sa, prečo
sa riaditeľka vtedy nevyjadrila aj k tejto záležitosti. Podotkol, že cítil
sa vtedy ako dement, hoci ním nie je. Ing. Drábiková - poďakovala
riaditeľke školy za vystúpenie a za to, že sa venovala údajom. Na to, aby
sa urobila seriózna analýza, údaje by mali byť objektívne. Možno teraz
je to už po funuse. Navrhla preto riaditeľom, aby sa v budúcnosti číslam
z mestského úradu dostatočne venovali. Pretože podobne to bolo i pri
rozdeľovaní rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na rade školy. Vyjadrila sa,
že podľa jej názoru je optimalizácia škôl na mieste. Neprejaví sa však
v priebehu 1-2 rokov. Nepredpokladá, že ani v roku 2007 sa premietne naraz
do nejakej úspory. Neodporúčala však očakávať to, že úspora pôjde ďalej,
- 33 pretože tam nastúpi napr. ešte valorizácia miezd. Navrhla, aby boli napr.
náklady a zisk očistené. Vo výhľadovom materiáli odporučila zapracovať
niečo, čo navrhnú školy. Preto navrhla v budúcnosti materiál spracovať
s ich spoluprácou. Na záver uviedla, že múdry sa učí z cudzích chýb a hlúpy
sa nepoučí ani z vlastných. Ing. Lančaričová, odbor vzdelávania MsÚ reagovala na invektívy vo vzťahu k odboru vzdelávania. Uviedla, že
riaditelia škôl na poslednej porade boli s materiálom oboznámení a tiež
boli požiadaní o to, aby si skontrolovali údaje v tabuľkách, týkajúce sa
ich školy, za účelom odstránenia chýb. Od riaditeľky školy na Mozartovej
ul. č. 10 dostala podklady až vo štvrtok-piatok. Materiály teda boli dané
riaditeľom škôl k vyjadreniu a situácia v poruche počítača skutočne bola.
Ing. Daučo, DUČMR - informoval prítomných, že záver zasadnutia rady školy
bol taký, že súhlasí s predloženým materiálom. Súčasne potvrdil slová Ing.
Lančaričovej o tom, že riaditelia materiály dostali. Podotkol, že
predložená optimalizácia vychádza z jedného dôvodu a to znižovanie sa
počtu žiakov na školách. Navrhol, aby diskusia smerovala k tomu, čo ďalej
na základných školách. Zároveň dal návrh na nesúhlas s vyradením ZŠ
Mozartova 10 z optimalizácie školstva. Ing. Bošnák, primátor mesta uviedol, že minulý týždeň sa uskutočnila porada s riaditeľmi škôl a mrzí
ho, že postup niektorých ľudí je stále rovnaký - podávať neúplné
informácie. Pretože má svedkov na to, keď povedal, že tabuľky sú na
premýšľanie, nie na rozhodovanie. Pritom o možnostiach riešenie hovoril
na každej porade. V tomto prípade existujú tri možnosti - zrušenie
niektorej školy, zlúčenie škôl alebo ponechať školy, ale s prídelom
určitých finančných prostriedkov. Minulý rok sa rozhodlo napr. o zlúčení
základnej a materskej školy v Modranke. V prípade, že by k tomuto kroku
neprišlo, základná škola by musela byť zrušená z dôvodu neschopnosti
existencie. Došlo tiež k zlúčeniu dvoch materských škôl na Tehelnej ulici,
ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti a ktoré v minulosti boli umelo 34 -

rozdelené. Mesto však s takým spôsobom, akým chceli ísť riaditelia škôl
nemôže súhlasiť. Pretože mesto túto situáciu chce riešiť koncepčne. Treba
si však uvedomiť, čo v tejto oblasti očakávame. To, či sa zlúčia tie alebo
tie triedy, to je v kompetencii riaditeľa. A to, že by sa nemalo ísť nad
26 až 28 žiakov v triede, to som sľúbil. Ale ak má byť 30 žiakov v ročníku,
tak i taká trieda musí byť. Materiál skutočne nie je cielený. Cielený by
bol ten, ktorý navrhovali riaditelia škôl. Neobstojí ani ten argument,
že tam nie je kuchyňa, pretože mesto chce pristúpiť k ich postupnému
rušeniu a rozvozu stravy. Podotkol, že ho mrzí to, že na stretnutiach sa
uvádzajú len polopravdy, ako to bolo napr. na stretnutí s rodičmi základnej
školy V jame. I napriek vysvetleniu niektoré tvrdenia pani riaditeľky boli
použité ešte raz v tlači. Pretože ak mesto chce niesť zodpovednosť ako
zriaďovateľ, tak musí niečo robiť. Jednoduchšie by bolo zrušiť niektorú
školu, avšak deti by museli byť rozdelené do škôl po celom území mesta.
Predložený návrh je na prospech základných škôl i rodičov. Úspora nebude
zrejmá už po 1 roku, ale treba už od prvých ročníkov zaviesť regulatívy
na prijímanie žiakov. Špeciálne triedy bude treba pripravovať postupne
tak, aby mali 9-12 žiakov. Samostatné triedy s počtom žiakov 4 nebudú
otvorené, pretože na území mesta sú špeciálne školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Krajského školského úradu v Trnave. Návrh Ing. Dauča o tom,
aby sa neriešilo vyradenie ZŠ Mozartova č. 10 z optimalizácie škôl
podporoval. Čechovič, DUČMR - podotkol, že sa zúčastnil zasadnutia rady
školy na Základnej škole V Jame, kde nasmerované pripomienky zo strany
rodičov boli asi z troch oblastí: - prečo práve teraz - prečo práve naša
škola - prečo toľko kriku pre nič. K prvej uviedol to, že už v roku 2003
sa hovorilo o tom, že chceme vytvoriť v meste 4 silné školy a riaditeľ
v rámci svojich kompetencií je nielen vykonávajúcim orgánom ale i - 35
- orgánom iniciatívnym. K druhej povedal, že mestský parlament je
prenesenou demokraciou a rozhodoval o trnavskom školstve, nie o konkrétnej
škole, pričom optimalizácia bude ďalej pokračovať a 4 novovytvorené
subjekty tu budú minimálne na ďalších 20 rokov. K tretej povedal len toľko,
že kriku bolo pre nič, pretože prvý rok sa nič nezmení, druhý tiež a až
potom začne riaditeľ preberať zodpovednosť. Ďalšie pripomienky v rámci
rozpravy neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Hlasovaním
(20:0:9) bol prijatý návrh Ing. Dauča. Hlasovaním (23:2:4) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 625, v ktorom bol zapracovaný nový text bodu 2) uznesenia:
optimalizácie školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava...
Materiál č. 15.1. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je do 8.6.2005
____________________________________________________________
Spravodajca MR: pán Karol Opatovský
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila ma- teriál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s doplnením návrhu uznesenia: a) v schvaľovacej
časti uznesenia v bode e) doplniť text ...v bode I.30) uviesť ...bytom
V.Clementisa 43... b) v schvaľovacej časti uznesenia v bode j) doplniť
text o nový bod I. 45) ...podielu 9486/391789 do bezpodielového
spoluvlast- níctva manželov vlastníkom bytu č. 38 Ing. Michalovi
Sabolčákovi, nar. 13.10.1950 s manželkou Evou rod. Pořízkovou, nar.
19.2.1951, obaja bytom Palárikova 49, za cenu 34,00... c) v schvaľovacej
časti uznesenia v bode j) doplniť - 36 text v bode I.14) ...bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská 12... d) do

návrhu uznesenia doplniť nový bod ...4. Ruší uznesenie MZ č. 541/2005...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (25:0:0) boli prijaté
odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ
č. 626, v ktorom boli zapracované odporúčania mestskej rady.

Materiál č. 16.1. Zmluva o partnerstve medzi n.o. Svetlo a Mestom Trnava
pri zriadení a prevádzke hospicu "Svetlo" a opatrovateľskej služby v
kláštore Rehole menších bratov františkánov v Trnave
____________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského
zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet
poslancov MZ:25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 627 v
zmysle predloženého materiálu.

- 37 Materiál č. 16.2 Informatívna správa o návrhu na vybudovanie spaľovne
odpadov v areáli Fakultnej nemocnice Trnava
____________________________________________________________ Ing.
Bošnák, primátor mesta - uviedol, že materiál bol zaradený do programu
rokovania na základe žiadosti Fakultnej nemocnice Trnava. Ing. Jurák predložil návrh na udelenie slova na vystúpenie pánovi Talačkovi z
Fakultnej nemocnice Trnava.
Pán Talačka - informoval o nových skutočnostiach, ktoré sa týkajú spaľovne
odpadov v areáli Fakultnej nemocnice Trnava. Jedná sa o investíciu
holandsko-švajčiarsku, s vysoko kvali- tatívnym monitorovacím systémom.
Ministerstvo zdravotníctva SR dáva na výstavbu 25 mil. Sk, zvyšok zmluvné
strany a samotnú nemocnicu predmetná investícia nebude stáť ani 1,Sk.Ďalej podotkol, že v rámci projektu sa hovorilo o spaľovaní 1 t odpadu
denne. Na základe konzultácií so švajčiarsko-ho- landskou stranou sa
dohodlo spaľovanie 500 kg denne. Biologický odpad nemocnice za posledný
rok bol vyproduko- vaný v objeme 50 t a ten bol dopĺňaný o komunálny odpad,
využívaný na ohrev teplej úžitkovej vody. Nemocnica dokáže naplniť
kapacitu bez dovozu ďalšieho zvozu odpadu. Toto bolo tiež dohodnuté s
konzultantom, ktorého si vybrala holandská vláda. Zároveň uviedol, že
trend v likvidácii odpadu je taký, aby k jeho likvidácii dochádzalo čo
najbližšie k jeho vzniku. Podotkol, že druhou otázkou je využitie kapacity
a treťou úspora nákladov (doteraz boli ročné náklady na zvoz 4 mil. Sk)
a cca l mil. Sk ročne zníženie nákladov na ohrev teplej úžitkovej vody.
Výhodné by bolo umiestnenie v areáli nemocnice, v zadnom trakte a využité
by bolo napojenie na jestvujúce siete. V prípade, že by k realizácii

neprišlo, bude pretrvávať riziko prevozu odpadu cez mesto a nemocnica sa
pripraví o investíciu cca 65 mil. Sk.
Ing. Bošnák, primátor mesta - zaujímal sa, prečo by mala byť spaľovňa
priamo v areáli nemocnice, či jej - 38 kapacita nebude podstatne vyššia a bude nekontrolovateľná. Zo strany mesta
je návrh na umiestnenie spaľovne v inej lokalite. Čechovič, DUČMR - pýtal
sa, či ročné náklady na odvoz odpadu sú skutočne 4 mil. Sk. Pretože podľa
prepočtov to vychádza 1 mil. Sk ročne, lebo nemocnica platí za 1 t odpadu
20,- Sk. Talačka - reagoval na vznesené pripomienky. Uviedol, že čiastka
4 mil. Sk bola prerátaná za odvoz odpadu na likvidáciu do Fakultnej
nemocnice v Petržalke. Jedná sa o reálne náklady. Zároveň podotkol, že
výhrevnosť bola tiež prepočítaná projektantom. Na záver uviedol, že celá
zmena technológie, časove obmedzené finančné prostriedky, celý proces
posudzovania a dopracovania projektovej dokumentácie by predmetnú
investíciu ohrozovali. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že stavebné
konanie bolo prerušené a z hľadiska životného prostredia by bolo
jednoduché rozhodnutie; nájdenie inej lokality v k.ú. Trnava, na čo by
aj ministerstvo životného prostredia určite zareagovalo kladne. Ing.
Daučo, DUČMR - poukázal na stanovisko odboru územného rozvoja a koncepcií
mestského úradu. Ing. Tomek - zaujímal sa, či spaľovňa bola v štádiu
územného konania a či bol spracovaný zámer. Zároveň sa zaujímal o možnosti
jej umiestnenia na mestskej skládke. Ing. Miterková, odbor životného
prostredia MsÚ - uviedla, že stavebné konanie odborom životného prostredia
bolo pozastavené, pretože nebol pri žiadosti predložený vplyv na životné
prostredie. Územné konanie nie je nevyhnutné. Keďže objekt by bol v areáli
nemocnice, bolo by len stavebné konanie. Mgr. Zachar - uviedol, že v
prípade prechodu nemocnice privatizačným procesom sa toto územie stane
lukratívnym pre mestskú a občiansku vybavenosť. Čechovič, DUČMR - opätovne
podotkol, že .A.S.A s.r.o. odváža nemocničný odpad do Kysuckého Nového
Mesta s po- platkom 20,- Sk za 1 t, čo mu bolo zo spoločnosti potvrdené.
Podotkol, že sa jedná o nenávratný projekt, zbytočne - 39 vyhodené peniaze v rezorte, kde je to viac potrebné v inej oblasti. Musia
si to predovšetkým uvedomiť tí, ktorí finančné prostriedky poskytujú.
Zároveň podotkol, že mestské zastupiteľstvo predčasom hlasovalo proti
spaľovni priemysel- ného odpadu, ktorá mala byť v priemyselnom areáli
Šmeral. Konkrétne pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním (21:2:4) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 628 v zmysle predloženého materiálu.

R ô z n e :
A) Ing. Bošnák, primátor mesta - oboznámil prítomných poslan- cov
mestského zastupiteľstva so žiadosťou predstaviteľov Slovenskej
Taekwon-do asociácie ITF o finančnú pomoc v sú- vislosti s prípravou
usporiadania majstrovstiev sveta v tom- to športe roku 2007. Zároveň
žiadajú súhlas na použitie erbu mesta Trnava na reklamných materiáloch.
Primátor mesta podotkol, že v súčasnej dobe sa nejedná o poskytnutie fifinančného príspevku, ale o podporu v uchádzaní sa o poria- dateľstvo v
tejto súťaži. Zástupcovia asociácie boli tiež upozornení na to, že mesto

nemá také finančné zdroje, aby sa mohlo stať usporiadateľom majstrovstiev
sveta a preto si musia zabezpečiť i ďalších sponzorov. Ing. Báňas zaujímal sa, o akú asociáciu sa jedná, pretože existujú dve asociácie.
Zároveň odporúčal dať prísľub mesta rovnaký aj na iné športy. Ing. Bošnák,
primátor mesta - uviedol, že sa jedná o Slovenskú Taekwon-do asociáciu
ITF so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá sa chce uchádzať o usporiadanie
15. ročníka Majstrovstiev sveta v tomto športe v dňoch 11. až 17. júna
2007 v meste Trnava. Mgr. Žitňanský - odporúčal žiadosť podporiť. - 40
Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté
uznesenie MZ č. 629 v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo mesta
Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie žiadosť zástupcov Slovenskej Taekwon-Do asociácie ITF
o usporiadanie MS v roku 2007 v meste Trnava
2. Dáva predbežný súhlas na spoluprácu pre uskutočnenie sa MS v roku 2007
v meste Trnava s podmienkou, že si organizátori zabezpečia sponzorov na
vyfinancovanie MS
3. Súhlasí s použitím erbu mesta Trnava na propagačných materiáloch a so
spracovaním pokladov v televízii v súvislosti s predstavením sa na MS v
Austrálii
4. Ukladá Komisii mládeže a športu MZ spolupracovať pri realizácii
záležitostí súvisiacich s usporiadaním MS v roku 2007.

Týmto boli prerokované všetky materiály zaradené do programu rokovania
mestského zastupiteľstva. V zmysle schváleného programu nasledoval bod
"inter- pelácie poslancov mestského zastupiteľstva". Poslanecký zbor sa
dohodol, že interpelácie budú predložené na mestský úrad v písomnej forme.
Pán Karol Opatovský, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na
zasadnutí bolo prijatých celkom 45 uznesení, od č. 585 po č. 629 vrátane.
- 41 V závere rokovania primátor mesta v mene všetkých zablahoželal poslancom
mestského zastupiteľstva, ktorí v priebehu prvého polroka 2005 oslávili
okrúhle životné jubileum: Ing. Ivan Šarvaic 60 rokov, Jaroslav Kralčák
55 rokov, Ing. Jozef Tomek 45 rokov, Stanislav Hric 45 rokov, Ing. Juraj
Jurák 40 rokov. Zároveň pozval poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných na spoločné stretnutie do priestorov hotela Phoenix na
Kapitulskej ulici v Trnave.
Ing. Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 16.
riadne zasadnutie Mestského zastupi- teľstva mesta Trnava.

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

MUDr. Božena Štegmannová Mgr. Ján Žitňanský overovateľka overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka

