
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

konaného 5. septembra 2006 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

________________________________________________________________ 

 

 
Z á p i s n i c a 

 

z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného 

5. septembra 2006 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   31 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   Ing. Hana Dienerová, prednostka mestského úradu  

                   8 vedúcich odborov mestského úradu 

                   1 poverený vedením odboru mestského úradu 

                   1 vedúci úseku mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   4 riaditelia mestských organizácií 

                   10 riaditeľov základných škôl 

                   2 zástupcovia orgánu štátnej správy 

                   2 zástupcovia médií 

                   2 občania 

                   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 pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Trnava 

1.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 1/  

         k VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Trnava 

1.3    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 252  

o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ulici v Trnave 

1.4    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 252    

o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici V.Clementisa v Trnave 

1.5    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 85 v znení 

doplnkov o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo  

vlastníctve mesta Trnava 

2.1    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007 až   

2013 s výhľadom do roku 2020 

3.1    3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 

4.      Majetkové záležitosti 

5.1    Predaj bytov 

5.2    Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

6.1    Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2006 
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6.2    Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za obdobie 

od 1.1.2006 do 30.6.2006 

7.1    Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 

8.1    Návrh na poskytnutie finančného grantu na rok 2006 z rozpočtu mesta Trnava  

         z položky „dotácie a dary“ - Oprava strechy rímsko-katolíckeho kostola Najsvätejšej 

Trojice v Trnave-Modranke 

8.2    Návrh na poskytnutie grantu na dofinancovanie rekonštrukcie krytej plavárne TJ STU 

Trnava, plavecký oddiel  

9.1    Vyhodnotenie Medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest – Trnava 2006 a návrh 

zásad organizovania nasledujúceho ročníka Dobrofest –Trnava 2007 

10.1  Informatívna správa o umiestnení žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Trnava v šk. r. 2005/2006 na stredné školy 

11.1  Ustanovenie volebných obvodov v meste Trnava a stanovenie počtu poslancov MZ na  

volebné obdobie 2006-2010   

12.1  Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28.2.2007 

13.1  Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania v I. polroku 2006 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 

500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk 

14.1  Návrh zmeny názvu atletického štadiónu AŠK Slávia Trnava na „Mestský atletický 

štadión Antona Hajmássyho“   

15.1  Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 5.6.2006 do 15.8.2006 

 

16.    R ô z n e 

17.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

18.    Rekapitulácia 

19     Z á v e r   

 

 

 23. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a z poverenia 

primátora mesta viedol Ing. Vladimír Butko,  zástupca primátora mesta. V úvode rokovania 

privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných. Zároveň 

ospravedlnil Ing. Štefana Bošnáka, primátora mesta z neúčasti na rokovaní mestského 

zastupiteľstva z dôvodu pracovnej cesty v Slovinsku. 

 

  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 23. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Blažena Královičová a Ing. Juraj Jurák. 

 

 Na zasadnutí bola overená zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

uskutočnilo 27. júna 2006. Overovatelia zápisnice Mgr. Štefan Zachar a MUDr. Ivan Varga 

konštatovali, že zápisnica zachytáva priebeh rokovania v plnom rozsahu. 

 

 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov MZ Ing. 

Vladimíra Butka a pána Eduarda Čechoviča. 

   Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení 

poslanci MZ: Michal Drgon a Jaroslav Kralčák. 



4 

 

 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila Ing. Karola 

Česneka, poslanca MZ.  

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

MZ: Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a MUDr. Pavol Caudt. 

 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (22:0:2) bolo zloženie návrhovej komisie schválené. 

 

        Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 30. augusta 2006  nemala odporúčajúce 

zmeny do programu rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

       Odporučila však upraviť chybné číslovanie niektorých materiálov: 

a/ materiál 1.4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

č. 85 v znení doplnkov o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových 

domoch vo vlastníctve mesta Trnava  -  preznačiť na 1.5,  

b/ materiál 13.1 – Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 

do 28.2.2007 - preznačiť na 12.1 .  

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že v bode „rôzne“ bude informovať: 

* o dvoch petíciách, týkajúcich sa zachovania zeleného pásu na sídlisku Linčianska, ktoré boli 

na mesto doručené 4.9.2006, 

* o liste pána Mgr. Petra Puškára z Bratislavy, zaslanom na vedomie mestskému 

zastupiteľstvu. Jedná sa o trestné oznámenie na dvoch príslušníkov útvaru Mestskej polície 

mesta Trnava.   

 Ďalšie návrhy k programu rokovania vznesené neboli. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

      O odporúčaniach mestskej rady sa nehlasovalo, pretože mali technický charakter. 

      Hlasovaním (22:0:0) bol schválený program rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

 

 Postupne boli prerokované všetky písomné materiály, ktoré boli zaradené v programe 

rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

 

Materiál č. 1.1 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  

                            o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

                            mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. 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 pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s úpravami textu v čl. 4 v ods. 3/, 5/ a 6/. Predmetný návrh vzišiel z toho, že 

podľa čl. 4 ods. 3/ je prevádzková doba v herniach povolená do 04.00 hod. čo by v praxi 

mohlo znamenať, že by si takto mohli určiť prevádzkovú dobu všetky herne bez rozdielu 

lokality a charakteru prevádzkarne. Návrh na doplnenie textu je vyznačený hrubo, kurzívou. 

V čl. 4 ods. 3/ 

Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných 

hier .prostredníctvom...  
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V čl. 4 ods. 5/ 

...s pohostinskou činnosťou vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou umiestnených 

v nebytových.... 

V čl. 4 ods. 6/ 

...s pohostinskou činnosťou vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou, ktoré nie sú 

umiestnené... 

 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – žiadal vysvetliť v čl. 4 ods. 1 a ods. 2. Vyslovil názor, že v  ods. 1 by bolo 

vhodné vypustiť časť textu „potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru“, čím by sa text stal 

všeobecným. Zároveň sa informoval, či na meranie hluku existuje slovenská technická norma, 

ktorá stanovuje podmienky vykonania merania hluku, resp. či to nie je dostatočne ošetrené 

v inej legislatíve. 

V čl. 9 ods. 3 odporučil doplniť text ...ak nie sú v rozpore s týmto všeobecne záväzným 

nariadením“. /Po vysvetlení záležitosti spracovateľom tento návrh stiahol./ 

 p. Hasenovič, spracovateľ materiálu – uviedol, že s navrhovanou úpravou v čl. 4 ods. 1 

možno súhlasiť. Súčasne sa vyjadril k záležitosti merania hluku. Podotkol, že objektivitu 

výsledkov merania hluku zabezpečuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Technicky 

prebieha tak, že sa meria maximálne prípustná hranica v nebytových priestoroch a súčasne 

úroveň hladiny zvuku za priestorom a v bytovej jednotke pred múrom bytu, ktorý sa nachádza 

pred nebytovým priestorom. Z ovplyvnenia merania hluku obavy nevyslovil, pretože meranie 

sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy.  K úprave čl. 9 v ods. 3/ uviedol, že v prípade 

spochybnenia účinnosti už vydaných rozhodnutí by sa týmto vytvoril inštitút retroaktivity. 

Všetky prevádzkarne do roku 2007 sú povinné zosúladiť podmienky s týmto nariadením. Tie 

prevádzkarne, u ktorých je stanovená skúšobná prevádzková doba, tak u tých bude mestský 

úrad požadovať naplnenie podmienok tohto nariadenia. 

 Ing. Tomek – s vyjadrením k čl. 9 nesúhlasil a svoj návrh zdôvodnil tým, že prevádzkarne 

by takto museli požiadať o schválenie prevádzkovej doby do 6,00 hodiny. Retroaktivitu 

v tomto prípade nevidí. 

 p. Hasenovič – uviedol, že o retroaktivite by rozhodoval súd a mesto by určite neuspelo, 

pretože prevádzkareň by bola v súlade s ustanoveniami platných nariadení. 

 Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že ak by nebol vznesený protest prokurátora 

proti nariadeniu, mesto by ho neriešilo a fungovalo by naďalej v pôvodnom znení. Existujú 

však možnosti /ak by prišlo k problému, ktorého sa obáva Ing. Tomek/, ktoré mestský úrad     

dokáže vyriešiť i bez doplnenia predmetného textu. 

 p. Čechovič, DUČMR – podotkol, že rozhodnutia na povolenie prevádzkovej doby 

podpisuje v zastúpení primátora a predložené znenie nariadenia pomôže tomu, že sa nemusí 

posudzovať každá predložená žiadosť. Zároveň konštatoval, že k obmene prevádzkarní 

dochádza často a v priebehu 1-2 rokov k zmene príde a počas nej sa bude riešiť i súhlas. 

Podotkol, že do rozhodnutí vydávaných v minulosti by sa nevracal. Na záver uviedol, že 

týmto nariadením sa prevádzkarniam podmienky pritvrdia, nariadenie je v prospech mesta 

a vhodné pre proces rozhodovania.     

 Ing. Báňas – žiadal vysvetliť, akým spôsobom budú riešené veľkopredajne. 

 Ing. Butko – konštatoval, že v rámci nariadenia je samostatný článok, ktorým sú 

veľkopredajne riešené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (22:0:3) bol prijatý návrh na úpravu textu v čl. 4 ods. 1. 

      Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 881, ktorým bolo schválené VZN  č. 

261.      
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Materiál č. 1.2 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  

                              ktorým sa vydáva doplnok č. 1/ k VZN č. 241 o určovaní obvyklého        

nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. 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 pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom zmeny textu v časti IV. čl. 7 ods. 6. Zároveň požiadala hlavného 

kontrolóra, aby návrh prekonzultoval s právnym oddelením a upravil tak, aby bol jasný 

z ekonomického i právneho hľadiska.  

Rozprava:       

 Ing. Butko, zástupca primátora – informoval poslanecký zbor o diskusii,  prebiehajúcej na 

mestskej rade k tomuto materiálu. Podotkol, že nariadenie určuje výšku minimálneho 

nájomného za nebytové priestory. V prípade obsadenia nebytového priestoru na základe 

ponukového konania je však cena vyššia ako minimálne nájomné. V zmysle nariadenia sa 

cena za prenájom nebytových priestorov zvyšuje, ak inflácia za uplynulé obdobie je vyššia 

ako 5%. V prípade zvýšenia nájomného v súvislosti s infláciou by sa mohlo v určitej dobe 

stať, že cena za prenájom by sa dostala na rovnakú resp. vyššiu hladinu,  než cena za 

prenájom priestorov, prenajatých v zmysle ponukového konania.  

 Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (24:0:2) boli prijaté pripomienky v zmysle odporúčania mestskej rady. 

      Hlasovaním (23:3:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 882, ktorým bolo schválené VZN č. 

262 

 

 

 

 Materiál č. 1.3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  

                           ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 253 o nakladaní s nájomnými bytmi na        

Františkánskej ulici v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. 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 pripomienky k nemu boli uplatnené. 

      Mestská rada mesta Trnava sa pripomienkami zaoberala a hlasovaním odporučila všetky 

uplatnené  pripomienky akceptovať. 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – konštatoval, že v materiáli sa vyskytuje skratka „PCA“ a „PSA“, žiadal ich 

preto ujednotiť.       

 JUDr. Tomašovičová – reagovala na pripomienku a uviedla, že sa jedná o jeden subjekt, 

ktorý používa obidve skratky. 

 RSDr. Brežák, vedúci odboru MsÚ – podotkol, že daný subjekt na Slovensku používa 

skratku PSA. 

 Konkrétne pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené neboli. 
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 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (24:0:2) boli prijaté pripomienky v zmysle odporúčania mestskej rady. 

 Hlasovaním (22:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 883, ktorým bolo schválené VZN č. 

263. 

 

  

 

Materiál č. 1.4 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  

                           ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 252 o nakladaní s nájomnými bytmi na    

Ulici V. Clementisa v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. 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 pripomienky k nemu boli uplatnené. 

      Mestská rada mesta Trnava sa pripomienkami zaoberala a hlasovaním odporučila všetky 

uplatnené  pripomienky akceptovať. 

Rozprava: 

 Mgr. Žitňanský – vyjadril sa ako predseda bytovej komisie a podotkol, že vypustením 

bytovej komisie z celého procesu schvaľovania  neboli právomoci komisie obmedzené. 

Týmto sa celý proces pridelenia bytov urýchli a PSA prevezme celú zodpovednosť za 

napĺňanie podmienok zmluvy. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že PSA je skratkou 

koncernu a PCA je skratka závodu v Trnave. 

 Pozmeňovacie návrhy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (22:0:4) boli prijaté pripomienky v zmysle odporúčania mestskej rady. 

 Hlasovaním (23:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 884, ktorým bolo schválené VZN č. 

264. 

 

 

 

Materiál č. 1.5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  

                           ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 85  v znení doplnkov  o prevode 

vlastníctva  bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo 

vlastníctve mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. 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 pripomienky k nemu neboli uplatnené. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom úpravy textu preambuly VZN  v súvislosti s opravou formálnej 

chyby, ktorá vznikla pri písaní  ...VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 

priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava,  v znení VZN č. 88, 95, 96, 103, 

123, 162 a 236. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 



8 

 

 Hlasovaním (25:0:1) bola prijatá pripomienky v zmysle odporúčania mestskej rady. 

 Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 885, ktorým bolo schválené VZN č. 

265. 

 

 

 

Materiál č. 2.1 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava 

                            na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Rozprava: 

 Prof. MUDr. Chmelík, PhD. – vyslovil poďakovanie, že strategický plán mesta má 

pokračovanie v predloženom materiáli až do roku 2020 s poznámkou, že strategický plán je 

vždy kontinuálny proces. Zároveň upozornil na slovo „kvalita“ bez  vyjadrenia toho, čo si pod 

týmto slovom predstavujeme. V pláne sú správne uvádzané vstupy, zodpovednosť, časovanie 

i zdroje. Chýba však u niektorých cieľov kritérium úspešnosti, bez čoho bude veľmi ťažké 

vyhodnotiť naplnenie predmetného cieľa. Kritérium úspešnosti odporúčal preto stanoviť. 

Z tohto dôvodu dal návrh na doplnenie textu v bode 2c/ ...a jeho úspešnosti... Dal tiež na 

zváženie, či samotné konanie schôdze v uvedených intervaloch bude znamenať už naplnenie 

kritéria. Predpokladal, že jednotlivé pracovné skupiny si budú kritériá ešte dopracovávať.   

 Ing. Tomek – podotkol, že cieľom tohto materiálu je definovať ciele, ktoré sa majú 

dosiahnuť a ktoré by mali prispieť k rozvoju mesta. Pri rozpracovávaní cieľov /bez ktorých sa 

nebude dať vyhodnotiť plán/ budú i konkrétne metriky. V prípade ich absencie by to bola 

chyba.  

 Ing. Daučo – konštatoval, že materiál spracovala veľká skupina ľudí, preto sa poďakoval 

za ich vynaložené úsilie. Zároveň uviedol, že na základe tohto materiálu príde i k zvýšeniu 

komunikácie mesta s verejnosťou. 

 Ing. Butko, zástupca primátora – uviedol, že niekedy je veľmi ťažké definovať slovo 

„kvalita“. Za týmto slovom sa skrýva mnohoznačnosť pestrosti problému. Podotkol, že 

osobne sa zúčastnil pri spracovaní prvého strategického plánu a tiež pracoval v komisii pre 

tvorbu a implementáciu plánu. Na základe skúseností vie, že  komisie si budú klásť určité 

kritériá a i preto v tomto pláne boli veľmi opatrne formulované. Do dokumentu takéhoto 

charakteru preto dávať striktné podmienky by nebolo vhodné. Odporúčal preto ponechať to na 

komisiu, ktorá bude skúmať i napĺňanie plánu. Ďalej podotkol, že pravidelnosť potreby 

stretnutí musí vycítiť mestský úrad a aj jednotliví členovia komisie. Na záver svojho 

vystúpenia uviedol, že mesto sa nevenuje len novým investorom, ale aj tým, ktorí už v meste 

fungujú. Keď niektorí z nich má problém a od mesta potrebuje pomoc pri riešení, mesto sa 

nestavia bokom, ale problém sa snaží riešiť. 

  Ing. Pullmann – pozitívne hodnotil spracovanie tak dôležitého materiálu, pri spracovaní 

ktorého sa zúčastnila i spoločnosť BermanGroup a Academia Istropolitana Nova. 

       Vzhľadom k tomu, že na rokovaní bola prítomná i spracovateľka strategického plánu zo 

spoločnosti  BermanGroup Ing. Horanská, bolo jej udelené slovo. 

 

      Ing. Horanská – uviedla, že indikátory a ciele sú podrobnejšie rozpracované na projektové 

listy. Indikátory nie sú podľa technických vstupov, ale sú tam rozfázované jednotlivé kroky. 

V niektorých prípadoch sa indikátory nedali stanoviť, pretože by mohli odviesť od podstaty. 

Ďalej uviedla, že strategické plánovanie je proces a monitoring dokumentu je nevyhnutný pre 
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celý proces. Na záver podotkla,  že rozhodnutie mesta nepozná, avšak technické nástroje sú 

k nahliadnutiu. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

      Hlasovaním (22:1:4) bol prijatý návrh Prof. Chmelíka na doplnenie bodu 2c/ uznesenia. 

      Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 886,  v ktorom bol schválený návrh 

zapracovaný. 

 

 

 

 

Materiál č. 3.1 - 3. aktualizácia rozpočtu mesta  Trnava na rok 2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

     Ing. Butko, zástupca primátora – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil aktualizáciu 

rozpočtu mesta, ktorá je prehľadne spracovaná i v tabuľkovej časti materiálu. Zároveň 

skonštatoval, že i po schválení predloženej úpravy bude v rozpočte mesta plusové saldo 

v čiastke 66 mil. Sk. 

      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. 887, ktorým bola tretia aktualizácia 

rozpočtu mesta schválená. 

 

  

 

 

Materiál č. 4 – Majetkové záležitosti 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Gabriel Pavelek 

       

č. 4.1 -  Zaradenie majetku mesta do ponukového konania – byty 

___________________________________________________________________________ 

      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: 18. 

      Hlasovaním (18:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 888. 

 

 

č. 4.2 - Predaj podielov z pozemku parc. č. 1635/130 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú.               

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2851 na Ul. Šafárikovej 1,2 

___________________________________________________________________________ 

      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. 889. 
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č. 4.3. - Predaj podielov z pozemku parc. č. 1635/87 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú.    

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome  súp. č. 5630 na ul. J.G. Tajovského 

1,2,3  

___________________________________________________________________________ 

      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. 890. 

 

 

č. 4.4 - Predaj podielov z pozemku parc. č. 5671/47 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú.  

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome na Spartakovskej 4 

___________________________________________________________________________ 

      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 (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 891. 

 

 

č. 4.5 - Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava 

vlastníkom   bytov v bytových domoch na Ulici J. Hajdóczyho 

___________________________________________________________________________ 

      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 (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 892. 

 

 

č. 4.6 - Predaj pozemku na Tehelnej 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. 893. 

 

 

č. 4.7 - Súhlas s použitím pozemku na výstavbu chodníka na Mozartovej 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: 24. 

      Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 894. 
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č. 4.8 - Súhlas s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest na Ulici Ľ. 

Podjavorinskej   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: 26. 

      Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 895. 

 

 

č. 4.9 - Kúpa pozemkov pre Obytný súbor Kočišské – Trnava 

___________________________________________________________________________ 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby v návrhu uznesenia v bode 1.  

...t.j. spolu 885,- Sk... 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Odporúčanie mestskej rady malo technický charakter, preto sa o ňom nehlasovalo. 

      Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 896, v ktorom bolo zapracované 

odporúčanie mestskej rady. 

 

 

č. 4.10 - Kúpa pozemku na Zelenečskej ul. v Trnave z vlastníctva štátu a fyzických osôb 

do  majetku mesta 

___________________________________________________________________________ 

      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: 26. 

      Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 897. 

 

 

č. 4.11 - Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú,. Trnava, parc. 

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 (23:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 898. 

 

 

č. 4.12 - Zámena pozemkov na Veternej ulici v Trnave a kúpa pozemku na Veternej 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: 24. 
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      Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 899. 

 

 

č. 4.13 - Zámena pozemkov na ul. J.Hajdóczyho 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: 27. 

      Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 900. 

 

 

č. 4.14 - Prijatie daru – pozemkov vo vlastníctve právnickej osoby do majetku mesta 

___________________________________________________________________________ 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

 Mgr. Žitňanský – konštatoval, že železničné priecestie /predmetom prevodu/ je vo veľmi 

zlom technickom stave. V prípade prevodu do majetku mesta bude musieť mesto pristúpiť 

k jeho úprave z dôvodu predídeniu prípadných škôd na vozidlách týmto smerom 

prechádzajúcich.   

 Ing. Butko, zástupca primátora -  uviedol, že týmto sa rieši majetkoprávny problém 

prechodu priecestia do majetku mesta. Zaujímal sa, či tento akt nespadá pod odbor životného 

prostredia a podotkol, že tento úsek bude pred definitívnou podobou upravený napr. štrkom. 

 Ing. Miterková, vedúca odboru MsÚ – reagovala na vznesenú otázku a uviedla, že 

železničná vlečka bola povolená ako stavba a na jej odstránenie tiež musí byť vydané 

rozhodnutie o odstránení stavby. Rozhodnutie vydá stavebný úrad a prechod  po odstránení 

koľají bude daný do prevádzky-schopného stavu. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 901. 

 

 

č. 4.15 - Prijatie daru investície parkoviska na Okružnej ulici v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

      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: 25. 

      Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 902. 

 

 

č. 4.16 - Doplnenie a zmena uznesenia MZ č. 501/2001 – súhlas s nadstavbou bytových  

jednotiek 

___________________________________________________________________________ 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s odporučením alternatívy B. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 
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      Ing. Šarvaic – po prečítaní návrhu uznesenia uviedol, že logickým by bolo presunúť 

z alternatívy A/ bod 1b do alternatívy B/. Po vysvetlení záležitosti sa s návrhom JUDr. 

Tomašovičovej stotožnil. 

      Ing. Butko, zástupca primátora – sa s návrhom Ing. Šarvaica nestotožňoval, pretože 

uznesenie č. 501 končí platnosť a prijaté bude uznesenie nové. 

 JUDr. Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ – odporučila v alternatíve B/ jednoznačne 

uviesť, že ...ruší sa uznesenie MZ č. 501/2001 s účinnosťou od 5.9.2006... 

 

      Vzhľadom k tomu, že návrh na inú alternatívu vznesený nebol, hlasovalo sa o uznesení 

i o odporúčaní mestskej rady súčasne. 

      Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 903. 

 

 

č. 4.17 - Doplnok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 

v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený 

___________________________________________________________________________ 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – upozornil na technickú chybu v bode 5 na str. 5 v § 13/. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

      Vzhľadom k tomu, že vznesená pripomienka mala charakter technickej chyby, 

nehlasovalo sa osobitne o nej. 

      Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 904. 

 

 

 

č. 4.18 - Návrh na založenie obchodnej spoločnosti TOMNET, s.r.o., Hlavná 1, Trnava 

___________________________________________________________________________ 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na úpravu textu v bode 1. písm. d) predmet činnosti, ktorý vzišiel po 

následnej konzultácii so zamestnancami živnostenského úradu: 
− správa a prevádzka dátových sietí 

− poskytovanie elektronických komunikačných sietí 
a elektronických komunikačných služieb 

− prevádzkovanie neverejnej telekomunikačnej siete 

− vydávanie, výroba, prenájom, prehrávanie, rozmnožovanie, 
distribúcia, šírenie a predaj nahraných a nenahraných nosičov 
všetkých druhov zvukovo a zvukovo – obrazových záznamov 
na všetkých dostupných médiách a nosičoch (vrátane 
magnetického záznamu pre počítače) so súhlasom autora 

− poskytovanie informácií z internetu 

− montáž informačno – komunikačných technológií 

− montáž a oprava telekomunikačných zariadení 

− inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné 
napätie 

− montáž káblových rozvodov 

− spracovanie dát 

− prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky 

− kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

− kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 
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− sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

− školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

− poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

 

      Mestská rada mesta Trnava zároveň odporučila, aby návrh na zloženie trojčlennej 

dozornej rady bol predložený na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 

 

Rozprava: 

 MUDr. Pavelek – na základe odporúčania mestskej rady predložil návrh na zloženie 

dozornej rady spoločnosti: 

1. Mgr. Ladislav Bielko, nar. 5.9.1975, bytom Trnava, Ľ. Podjavorinskej 30 

2. Ing. Petra Krajníková, nar. 8.12.1979, bytom Trnava, Spartakovská 12 

3. Stanislav Hric, nar. 5.4.1960, bytom Trnava, Markovičova 40. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

      Hlasovaním (19:2:3) bol prijatý návrh vznesený MUDr. Pavelekom. 

      Hlasovaním (22:1:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 905. 

 

 

č. 4.19 - Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 5 000,- Sk  

              podľa stavu k 30.6.2006 

___________________________________________________________________________ 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že požiadala spracovateľa materiálu o preverenie záležitostí uvedených 

na str. 23-4/19/7  firmy POLLAK, s.r.o.  Na základe preverenia požiadavky mestskej rady 

opraviť opisovú chybu a namiesto„V roku 1991“ správne uviesť ...V roku 1992... 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – konštatoval, že po vyradení z účtovníctva bude naďalej prebiehať poces na 

vymoženie pohľadávok. 

 Ing. Butko, zástupca primátora – uviedol, že niektoré pohľadávky sú staré i 15 rokov a 

situáciu v účtovníctve skresľujú. 

 Ing. Burzová, poverená vedením odboru MsÚ – uviedla, že pri odpise pohľadávok sa 

vylepší účtovná situácia mesta. Odpísané pohľadávky budú presunuté na podsúvahový účet.  

 Mgr. Žitňanský – podotkol, že to, čo povedala Ing. Burzová nekorešponduje s odpoveďou, 

ktorú dostal na zasadnutí mestskej rady od prednostky úradu. Spoločníci v bývalej spoločnosti  

HOME figurujú naďalej ako nájomníci i v mestskom majetku, avšak pod inou firmou. 

Na záver svojho vystúpenia uviedol, že nechcel tým spochybniť odbornosť zamestnancov, ale 

sú to peniaze, ktoré by bolo možné využiť v inej oblasti. Odporúčal viesť v takýchto 

prípadoch evidenciu a zo strany mesta im neposkytovať úľavy.    

 Ing. Holkovič, hlavný kontrolór – uviedol, že mesto nemôže vymáhať pohľadávku od 

fyzickej osoby, ktorá bola právnickej osoby napr. a.s. resp. s.r.o., keď k vzniku pohľadávky 

prišlo. Pohľadávka bude presunutá do podsúvahových účtov a nebude v účtovníctve figurovať 

a ako-taká ho nebude zaťažovať.  

 JUDr. Tomašovičová – uviedla, že mesto sa pohybuje v právnom rámci a dodržiava 

zákony,  platné v tejto republike. Preto pri zániku právneho subjektu nemôže dlžoby vymáhať 

od fyzickej osoby, ktorá spoločnosť založila. Pri vedení listín s evidenciou dlžôb, by mesto 

postupovalo nad rámec zákona. 
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 Ing. Butko – podotkol, že predaj majetku bol realizovaný v čase vzniku samosprávy. 

V súčasnosti má mesto k dispozícii  dokumenty, ktorými sa i takáto záležitosť poistí. Treba 

povedať, že i takto sa mesto učí na vlastných chybách.  

 Pozmeňovacie návrhy na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (22:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 906. 

 

  

 

 

Materiál č. 5.1 - 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 vznesené neboli. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

      Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 907. 

 

 

Materiál č. 5.2 - 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 s úpravou uznesenia -  z bodu  1. Schvaľuje vypustiť body   b/, c/, d/  

vzhľadom na to, že mesto nemá v súčasnosti rozpočtované finančné prostriedky na    

rekonštrukciu objektu Halenárska č. 14   

Rozprava: 

 Mgr. Žitňanský – sa vyjadril k riešenie náhradného bývania v bode a/. Podotkol, že sa 

jedná o pani Ilavskú, ktorej dieťa sa vrátilo z detského domova a chce študovať na vysokej 

škole. Deti ubezpečili bytovú komisiu, že nájomné v byte, ktorý im bude poskytnutý ako 

bytová náhrada, budú platiť a zároveň splácať i dlh na nájomnom, ktorý im doteraz vznikol. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

      Hlasovaním (21:0:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

      Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 908. 

 

 

 

 

Materiál č. 6.1 - Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2006 

do  30.6.2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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Rozprava: 

 Ing. Šarvaic – poukázal na štatistiku priestupkov. Pozornosť obrátil na sprejerov 

a zaujímal sa, či sú v priestupkoch uvedení, čo sa  priestupky riešia a čo bude ďalej. 

 Mgr. Keleši, náčelník mestskej polície – uviedol, že na základe podnetu mestského 

zastupiteľstva a následnej apelácii primátora mesta bola prijatá zmena v legislatíve. 

Predmetné priestupky sú zahrnuté v štatistike priestupkov a postupované na riešenie 

policajnému zboru ako trestný čin. Na základe záberov policajných kamier sa podarilo 

mestskej polícii priestupcov v mnohých prípadoch identifikovať. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

      Vzhľadom k tomu, že vznesená pripomienka mala charakter technickej chyby, 

nehlasovalo sa osobitne o nej. 

      Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 909. 

 

 

 

Materiál č. 6.2 - Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej 

nehodovosti  za obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez  pozmeňovacích návrhov. 

Rozprava: 

 Ing. Česnek – konštatoval, že v prípade jednotnej metodiky mestskej a štátnej polície by 

bolo možné porovnanie informácií z materiálov.  

 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

      Vzhľadom k tomu, že vznesená pripomienka mala charakter technickej chyby, 

nehlasovalo sa osobitne o nej. 

      Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 910. 

 

 

 

Materiál č. 7.1  - Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez  pripomienok. 

Rozprava: 

 p. Hric – konštatoval, že materiálom sa zaoberala i komisia životného prostredia, hlavne 

záležitosťou južného obchvatu a záhradkárskej osady na sídlisku Linčianska, k čomu boli na 

mesto doručené i petície. 

 Ing. Butko, zástupca primátora – uviedol, že petíciami sa bude zastupiteľstvo zaoberať v 

bode „rôzne“ tak, ako bolo spomenuté v úvode rokovania.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy vznesené neboli.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

      Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 911. 
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Materiál č. 8.1 - Návrh na poskytnutie finančného grantu na rok 2006 z rozpočtu mesta  

Trnava z položky „dary a dotácie“ 

                           /Oprava strechy rímsko-katolíckeho kostola Najsv. Trojice v Trnave –  

Modranke/ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Karol Opatovský   

 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  s návrhom na poskytnutie finančnej čiastky ...450.000,- Sk... v zmysle 

odporúčania sociálno-zdravotnej komisie MZ. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

      Vzhľadom k tomu, že iný návrh na výšku dotácie nebol predložený, nehlasovalo sa 

o odporúčaní mestskej rady i o uznesení súčasne. 

      Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 912. 

 

 

 

Materiál č. 8.2  - Návrh na poskytnutie grantu na dofinancovanie rekonštrukcie krytej   

plavárne TJ STU Trnava,  plavecký oddiel z položky „dary a dotácie“ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Karol Opatovský   

 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  s návrhom na poskytnutie finančnej čiastky ...70.000,- Sk...  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Vzhľadom k tomu, že iný návrh na výšku dotácie nebol predložený, nehlasovalo sa 

o odporúčaní mestskej rady i o uznesení súčasne. 

      Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 913. 

 

 

 

Materiál č. 9.1 - Vyhodnotenie Medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest –        

Trnava 2006 a návrh zásad organizovania nasledujúceho ročníka 

Dobrofest –Trnava 2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Ľudovít Daučo  

 

     Ing. Daučo – v rámci spravodajskej správy uviedol, že finančná strata 314 tis. Sk  

bola spôsobená extrémne zlým počasím, čím neboli naplnené príjmy zo vstupného, 

neusporiadaním dvoch satelitných koncertov a nezabezpečením sponzorských príspevkov 

v očakávanej výške. K navýšeniu nákladov v rozpočte prišlo i z dôvodu zvýšenia cien leteniek 

a v neposlednom rade i účasť všetkých pozvaných hostí. Na záver spravodajskej správy 

informoval o zásadách, ktoré sú navrhnuté pre organizovanie ďalšieho ročníka festivalu. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na doplnenie uznesenia - v bode 2. Schvaľuje doplniť v písm. g/ 

novú odrážku s textom:...Záväzne dodržať výšku dotácie zo strany mesta, schválenú v rámci  

rozpočtu mesta na túto akciu. ... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

      Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 
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      Hlasovaním (21:0:8) bolo prijaté uznesenie MZ č. 914, v ktorom bol schválený doplnok 

mestskej rady zapracovaný. 

  

 

 

Materiál č. 10.1 - Informatívna správa o umiestnení žiakov základných škôl 

v zriaďovateľskej    pôsobnosti mesta Trnava v šk. r. 2005/2006 na 

stredné školy 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Tomek 

 

  Ing. Tomek – na základe požiadania spracovateľa predložil návrh na opravu údajov 

uvedených v tabuľke na str. 4, ktoré sa týkajú ZŠ Spartakovská – 146, 29,56,33,28,28,3 

a sumár 797. Zároveň skonštatoval, že z predloženého materiálu sa nedá vypozorovať určitý 

trend, ktorý v danej oblasti je.   

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez  pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

      Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 915. 

 

 

 

 

Materiál č. 11.1 - Ustanovenie volebných obvodov v meste Trnava a stanovenie počtu    

poslancov MZ na volebné obdobie 2006-2010 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Tomek 

 

      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: 28. 

      Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 916. 

 

 

 

Materiál č. 12.1 - Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 

28.2.2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Pavol Caudt 

 

      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 (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 917. 
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Materiál č. 13.1 - Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek 

a postupoch verejného obstarávania v I. polroku 2006 s hodnotou 

predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad 

1 000 000,- Sk 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Ján Žitňanský 

 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s ujednotením cien uvedených v tabuľke, aby bolo jasné, či ceny sú s DPH 

alebo bez DPH. Upresnená tabuľka bola poslancom doručená spolu so spoločným 

spravodajom. 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – poukázal v bode 12/ na veľmi nízku obstarávaciu cenu motorového vozidla 

Škoda Super B.  

 p. Čechovič, DUČMR – uviedol, že došlo i súčasne k odkúpeniu motorového vozidla, 

ktorého cena bola odrátaná z ceny vozidla Škoda Super B. 

 Mgr. Mráz, vedúci odboru MsÚ – informoval, že súčasťou súťažných podkladov bola 

podmienka odkúpenia cca 8-ročného vozidla Volswagen Passat.   

 Pozmeňovacie návrhy na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

      Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 918. 

 

   

        

Materiál č. 14.1 - Návrh zmeny názvu atletického štadióna AŠK Slávia Trnava 

                            na „Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho“ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Karol Opatovský 

 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že spracovateľ materiálu spracuje doplnok textu dôvodovej správy 

v záležitosti, čo sa týka upresnenia návrhu na zmenu názvu atletického štadióna. 

       Na základe odporúčania mestskej rady doplniť do dôvodovej správy nový odstavec 

s textom:...Mesto Trnava súhlasí s požiadavkou Atletického klubu AŠK Slávia Trnava s tým, 

že pred názvom Atletický štadión Antona Hajmássyho bude vložený prívlastok „Mestský“. 

Doteraz bol štadión nazývaný Mestský atletický štadión a túto tradíciu chce mesto Trnava 

v názve zachovať i naďalej, nakoľko atletický štadión patrí do vlastníctva mesta Trnava. ... 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

      Hlasovaním (23:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 918. 

 

 

 

 

Materiál č. 15.1 - Správa  o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta  

Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 5.6.2006 do 15.8.2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Božena Štegmannová 
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      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez  pripomienok. 

      Gestor uznesenia MZ č. 705/2005 po zasadnutí mestskej rady požiadal o zmenu uznesenia 

MZ č. 705/2005 v znení č. 773/2006. Ako dôvod uviedol potrebu zosúladenia zmluvy 

o poskytnutí úveru zo ŠFRB na výstavbu 88 b.j. na Tajovského ulici v Trnave v časti 

o zabezpečení úveru. Z tohto dôvodu bol odporučený do návrhu uznesenia doplniť nový bod 

l/ s textom: MZ č. 705/2005 v znení MZ č. 773/2006   v časti b4/  

   * pôvodný  text  

      „zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou Telocvičňa v areáli TJ Slávia, parcela č. 3547/13,  

zapísanou na liste vlastníctva č. 5000 v katastrálnom území Trnava“ 

      nahradiť textom  

      ...zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou Kultúrny dom súpisné číslo 3956, parc. č. 1662/1 

a pozemok parc.č. 1662/1, vedenú ako Kultúrny dom na liste vlastníctva číslo 1300 

v katastri obce Trnava, k.ú. Modranka...  

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

      Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 920.. 

 

 

Bod  „ R ô z n e“ :  

_______________ 

 

A/ 

Ing. Butko, zástupca primátora – prečítal v plnom znení trestné oznámenie, ktoré Mgr. Peter 

Puškár, bytom Bratislava, Kpt. Jána Rašu 15 podal dňa 12.7.2006 na Okresnú prokuratúru 

Trnava a týka sa dvoch príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava. Trestné oznámenie bolo 

zaslané na vedomie mestskému zastupiteľstvu, z tohto dôvodu preto podáva o 

ňom informáciu. /Kópia listu je priložená k materiálom./ 

Ďalej uviedol, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie trestného činu a mestské zastupiteľstvo 

v tomto procese nemá žiadne úlohy. 

 Mgr. Keleši, náčelník mestskej polície – podotkol, že je ťažké vyjadriť sa k podaniu, 

pretože list sťažovateľa je bez vzájomnej následnosti. Zároveň prečítal časť záznamu hliadky 

mestskej polície, ktorý bol spísaný 8 dní predtým, než prišiel list sťažovateľa. Po príchode 

sťažnosti bola táto odstúpená na dopravný inšpektorát a je potrebné vyčkať na výsledky 

šetrenia.  

 Ing. Holkovič, hlavný kontrolór – uviedol, že do priebehu vyšetrovania mestské 

zastupiteľstvo nemôže zasahovať. Informácie uvedené v liste sú obsahovo účelové, 

zavádzajúce a ďalej je to vecou prokurátora. Pretože v aute sedeli dve osoby /dospelá a dieťa/, 

mali od auta kľúče a i napriek tomu stále tvrdili, že oni tam auto nezaparkovali. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

      Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 921, ktorým bolo prečítané trestné 

oznámenie vzaté na vedomie.    

 

 

B/ 

Ing. Butko, zástupca primátora – informoval prítomných o obsahu dvoch petícií, doručených 

na Mestský úrad v Trnave dňa 4.9.2006. Petície sa týkajú zachovania zeleného pásu na 

sídlisku Linčianska, tvoreného záhradkárskymi osadami Linčianska I., Linčianska II., 
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Skloplast I., Skloplast II., tiahnúceho sa južne od sídliska Linčianska a to od cesty na Zeleneč 

až po Skloplast. Jednu petíciu zaslali obyvatelia sídliska Linčianska, zástupca petičného 

výboru pani Alžbeta Kuracinová, bytom Trnava, Golianova 27 a druhú petíciu členovia 

záhradkárskych osád, zástupca petičného výboru pani Janka Grbáliková, bytom Trnava, 

Čajkovského 9.   

 p. Hric – uviedol, že predmetnými petíciami sa mimoriadne zaoberala i komisia životného  

prostredia pri mestskom zastupiteľstve. Zároveň konštatoval, že požiadavka odprezentovaná 

v petícii korešponduje s návrhom uznesenia, ktorý bol prijatý v rámci materiálu č. 7.1. 

 Ing. Daučo – konštatoval, že zmena územného plánu, týkajúca sa „Zemanovho sadu“ 

prijatá nebola a prognózne obdobie až do roku 2020 zostáva v platnosti. 

 p. Kramár – odporučil nechať rozhodnúť vlastníka pozemku. 

 Ing. arch. Horák – sa na požiadanie predsedajúceho k danej záležitosti vyjadril z pohľadu 

územného plánu. Konštatoval, že to, čo sa deje v Trnave za posledné dva roky, nemá 

z hľadiska územného plánu obdobu. Poukázal na výstavbu PSA, priemyselný park na Starej 

Zavarskej a lokalitu Trnava – juh. Nepočítalo sa, že bude nevyhnutné prepojenie obidvoch 

priemyselných zón a potreba zabezpečiť export tovaru z priemyselnej zóny na západ.  

Zároveň konštatoval, že v rámci tretej aktualizácie rozpočtu boli schválené i kroky na riešenie 

južného obchvatu. Zvolaná bude preto pracovná skupina, ktorá začne s prácami na tejto akcii. 

Za účelom identifikácie vlastníkov pozemkov je už pripravená štúdia. Podotkol, že absentuje 

tiež dopravné napojenie priemyselnej zóny na diaľničný privádzač v lokalite južného 

obchvatu. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že územný plán nie je nadradený nad rámec 

vlastníckeho práva, pokiaľ by sa nejednalo o verejno-prospešnú stavbu.  

 Na  vyjadrenie Ing.arch Horáka nadviazala Ing. Miterková. Konštatovala, že občania 

žiadajú o zachovanie súčasného stavu /v zmysle územného plánu o zachovanie záhradkárskej 

osady/. Uviedla, že k zmene využitia pozemku na záhradkársku osadu prišlo na základe 

rozhodnutia MsNV v Trnave v roku 1977, na obdobie 10 rokov t.j. dočasne, bez náhrady za 

vložené investície. Zároveň informovala o rozhodnutí Okresného súdu v Pezinku z roku 2002, 

ktoré hovorí o neplatnosti zmluvy. Záhradkárske chatky, nachádzajúce sa v danej lokalite boli 

povolené na základe stavebných povolení na dobu dočasnú a to do konca roka 1987. Táto 

doba už dávno uplynula  a na základe podnetu jedného z vlastníkov pozemku, musí začať 

stavebný úrad konať a chatky začať odstraňovať v zmysle stavebného zákona. Z podkladov, 

ktoré odbor životného prostredia má k dispozícii, sa bude ďalej vyjadrovať.  

 p. Hric – sa zaujímal, aký je časový horizont výstavby južného obchvatu. 

      Ing. Butko – konštatoval, že mesto vynaložilo obrovské úsilie na reálnu výstavbu 

severného obchvatu. Situáciu preto nechcelo komplikovať v súvislosti s južným obchvatom. 

Ak by sa však malo s južným obchvatom čakať 20 rokov, mesto bude musieť hľadať 

náhradné riešenie ďaleko skôr. 

 Ing. Tomek – konštatoval, že pretrasovanie južného obchvatu by malo ísť cez pozemok 

vlastníka pozemku pána Zemana a otázka vysporiadania ešte stále nie je jasná. V prípade, že 

by sa riešila len miestna komunikácia, podmienky pre vyvlastnenie sú iné, ako keď sa jedná 

o cestu prvej triedy.  

 Ing. Miterková – podotkla, že cena stavebných pozemkov podľa vyhlášky je 800,- Sk/m2. 

V prípade, že nepríde k dohode s vlastníkom, vyvlastnenie je možné. Vlastník musí 

s pozemkami nakladať v súlade s územným plánom – výhľadovo je to ako záhradkárska 

osada, ale územný plán nie je nadradený vlastníckym právam.  

 Ing. Butko – uviedol, že na rokovaní je prítomný i pán Machiňák, preto odporučil 

hlasovať o udelení mu slova v rámci rozpravy, s podmienkami upravenými v organizačnom 

a rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

      Hlasovaním (21:0:0) bolo udelené slovo na vystúpenie pánovi Machiňákovi.  
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 p. Machiňák – poďakoval za udelenie slova a skonštatoval, že všetko bolo vyslovené 

v petíciách,  ktoré boli na mesto zaslané a z toho dôvodu sa nebude k nim vracať. Vyslovil 

jednu poznámku, že pán Zeman dal návrh na vypratanie pozemku a jeho návrh bol súdom 

v Pezinku zamietnutý a potvrdil to i Krajský súd v Bratislave. Keďže neboli žiadne iné 

zmluvy o nájme uzatvorené, tak zo zákona sa prešlo k týmto nájomným vzťahom. Podotkol, 

že príslušné rozhodnutia môže predložiť.  

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – odporučil v danej veci prijať uznesenie v nasledovnom 

znení: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

a/ petíciu obyvateľov sídliska Linčianska za zachovanie zeleného pásu na sídlisku Linčianska, 

tvoreného záhradkárskymi osadami Linčianska I., Linčianska II., Skloplast I., Skloplast II.,  

tiahnúceho sa južne od sídliska Linčianska a to od cesty na Zeleneč až po Skloplast 

b/ petíciu členov záhradkárskych osád Linčianska I., Linčianska II., Skloplast I., Skloplast II.,  

v Trnave za zachovanie zeleného pásu na sídlisku Linčianska, tvoreného záhradkárskymi 

osadami Linčianska I., Linčianska II., Skloplast I., Skloplast II.,  

tiahnúceho sa južne od sídliska Linčianska a to od cesty na Zeleneč až po Skloplast 

2. Ukladá 

    Mestskému úradu v Trnave 

postupovať pri vybavovaní petícií v súlade s územným plánom mesta. 

 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 21 

      Pripomienky k predloženému návrhu uznesenia vznesené neboli. 

      Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 922 v znení, ktoré predložil zástupca 

primátora mesta. 

 

 V zmysle schváleného programu rokovania mestského zastupiteľstva nasledoval bod 

„interpelácie poslancov“. Interpelácie na rokovaní mestského zastupiteľstva ústnou formou  

vznesené neboli. 

 

        MUDr. Pavol Caudt, člen návrhovej komisie skonštatoval, že na rokovaní boli prijaté 

   uznesenia od č. 881 po č. 922 vrátane. 

 

          Ing. Butko, zástupca primátora mesta skonštatoval, že týmto bol program rokovania 

mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Poďakoval prítomným poslancom mestského 

zastupiteľstva a ostatným prizvaným za účasť a rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava ukončil. 

           

 

             

   Ing. Štefan   B o š n á k                Ing. Hana   D i e n e r o v á 
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