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z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

________________________________________________________________ 

 

 
Z á p i s n i c a 

 

z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 

21. februára 2006 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 

                   28 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   7 vedúcich odborov mestského úradu 

                   1 poverený vedením odboru mestského úradu 

                   2 vedúci úsekov mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   4 riaditelia mestských organizácií 

                   8 riaditeľov základných škôl 

                   2 novinári 

                   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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 trhový 

poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – 

príležitostný trh Vianočné trhy 

2.1)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 trhový 

poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – 

príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok  

3.1)   Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava – Bytový dom 

v areáli bývalých polygrafických závodov na Moyzesovej ulici 

3.2)   Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava – IBV Cukrová 

ulica /doplnok/ 

3.3)   Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava a zmeny CMZ 

mesta Trnava – v areáli cukrovaru 

4.1)   Informatívna správa o riešení Urbanistickej štúdie „IBV Vodná, Trnava-Modranka“ 

5.)     Majetkové záležitosti 

6.1)   Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

6.2)   Predaj bytov 

7.1)   Správa o uskutočnených metódach a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 

2005 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 500 000,-Sk a prác 

         nad 1 000 000,- Sk 

8.1)   Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2005 

9.1)   Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2005 
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10.1)  Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2005     

          do 31.12.2005  

10.2)  Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti 

          v služobných obvodoch OO PZ Trnava-mesto, OO PZ Trnava-sever za obdobie 

          od 1.1.2005 do 31.12.2005 

11.1)   Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za rok 2005 

11.2)   Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta do 31.8.2006 

12.1)   Delegovanie inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove 

           a vzdelávaní za člena Rady školy pre Základnú školu K.Mahra 11, Trnava 

           a Základnú školu Spartakovská 5, Trnava 

13.1)  Úhrada nákladov mesta Trnava za činnosť Informačného centra pre podnikateľov, 

           za obdobie rokov 2003 až 2005    

14.1)  Ocenenia mesta Trnava za rok 2005 

15.1)  Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín      

           plnenia je do 25.1.2006 

16)     R ô z n e 

17)     Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

18)     Rekapitulácia uznesení 

19)     Z á v e r . 

 

 

 20. 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 20 poslancov mestského 

zastupiteľstva;  mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa 

zvýšil počet poslancov na 28. ) 

 

 Za overovateľov zápisnice z 20. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a pán Marián 

Kramár. 

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

uskutočnilo 13. decembra 2005. Overovatelia zápisnice Ing. Blažena Královičová a Ing. 

Augustín Pullmann konštatovali, že zápisnica zachytáva priebeh rokovania v plnom rozsahu. 

 

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

Karola Česneka a pána Karola Opatovského. 

   Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení 

poslanci MZ: Ing. Blažena Královičová a Ing. Pavol Nižnánsky. 

 

 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila Mgr. Jána 

Žitňanského, poslanca MZ.  

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

MZ: Ing. Tomáš Báňas a pán Michal Okruhlica. 

 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

 Hlasovaním (19:0:2) bolo zloženie návrhovej komisie schválené. 
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Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2006 odporučila 

nasledovné úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva: 

 

a/  stiahnuť z prerokovania materiál 

    č. 5.3 -  Predaj pozemku na Hornopotočnej ulici v Trnave 

                 z dôvodu nevyjasnených skutočností  

 

b/ zaradiť do programu rokovania v rámci „majetkových záležitostí“ materiál 

   č. 5.14 - Odkúpenie pozemkov pod stavbou „Južná miestna komunikácia“ 

                  realizovanou v rámci výstavby závodu PSA Citroen 

 

c/ zaradiť do programu rokovania v rámci „majetkových záležitostí“ materiál 

   č. 5.15 - Prijatie daru častí pozemku od spoločnosti HRT, s.r.o. 

 

d/ zaradiť do programu rokovania v rámci „majetkových záležitostí“ materiál 

   č. 5.16 - Predĺženie termínu začatia výstavby bytového domu na ul. 

                  B.Smetanu v Trnave. 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky 

poslancami mestského zastupiteľstva neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. 

 Hlasovaním (20:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k programu rokovania. 

 Hlasovaním (20:0:0) bol prijatý celkový program rokovania februárového zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

 Postupne boli prerokované písomné materiály v poradí  podľa schváleného programu 

rokovania: 

 

Materiál č. 1.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 trhový 

poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste  

– príležitostný trh Vianočné trhy 

___________________________________________________________________________ 

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 

pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 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: 20. 

     Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 739, ktorým bolo schválené VZN č. 249.
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Materiál č. 2.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 trhový 

poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – 

príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok 

___________________________________________________________________________ 

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 

pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

       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: 22. 

      Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 740, ktorým bolo schválené VZN č. 

250.    

 

 

Materiál č. 3.1 

Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava 

Bytový dom v areáli bývalých polygrafických závodov na Moyzesovej ulici 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 

  

      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. 741. 

 

 

Materiál č. 3.2 

Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava IBV Cukrová ulica 

– doplnok 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 

      

      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. 742. 

 

 
Materiál č. 3.3 

Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava a zmeny CMZ 

mesta Trnava v areáli Cukrovaru 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 
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      Ing. Butko, zástupca primátora – uviedol, že súhlas so spracovaním zmeny sa týka len 

areálu bývalého cukrovaru. 

       

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  s doložením novej výseči z mapy, na ktorej budú vyznačené zmeny v zmysle 

materiálu. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

      Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 743. 

 

      

 

Materiál č. 4.1 

Informatívna správa o riešení urbanistickej štúdie „IBV Vodná, Trnava – Modranka“ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Ľudovít Daučo 

         

 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: 23. 

      Hlasovaním (20:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 744. 

 

 

Materiál č. 5 

Majetkové záležitosti 

___________________________________________________________________________

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt 

 

č. 5.1 

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 s doplnením informácie v rámci spoločného spravodaja o majetkovom 

vysporiadaní predmetného územia. 

 Na základe požiadavky mestskej rady spracovateľ materiálu predložil nasledovné 

stanovisko: 

Po schválení odkúpenia spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, parcela 

registra „E“ č.  1483 od spoluvlastníkov uvedených v predkladanom materiáli, zostanú na LV 

č. 5370 zapísaní dvaja z pôvodného počtu 12 spoluvlastníkov. U zostávajúcich 

spoluvlastníkov – Ondreja Kobiljaka a Terézie Kobiljakovej, rod. Vronkovej zatiaľ 

neprebehlo dedičské konanie. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

      Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 745. 
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č. 5.2 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, parc. č. 3545 spoločnosti RELAX-

TEAM s.r.o., za účelom vybudovania športovo-rekreačného zariadenia 

__________________________________________________________________________ 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na zníženie ceny v bode 1. návrhu uznesenia z „3.000,- Sk/m2“ na 

...2.500,- Sk/m2....   

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (17:6:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

     Hlasovaním (21:1:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 746, v ktorom bola zapracovaná cena 

pozemku 2.500,- Sk/m2. 

 

č. 5.3 

Predaj pozemku na Hornopotočnej ulici v Trnave - predĺženie termínu začatia výstavby 

___________________________________________________________________________ 

     V rámci schvaľovania programu rokovania bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na 

stiahnutie materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že na základe stanoviska spoločnosti 

L.M.FINANC sa majetková komisia a následne mestské zastupiteľstvo k danej záležitosti 

vráti. Odporučil však prijať uznesenie: 

...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Sťahuje – materiál č. 5.3. – Predaj pozemku na Hornopotočnej ulici v Trnave vzhľadom na 

nevyjasnené skutočnosti 

2. Ukladá – Mestskému úradu v Trnave – pripraviť písomnú výzvu pre spoločnosť 

L.M.FINANC, s.r.o. Tehelná 8, Trnava s ponukou na odkúpenie pozemku v ich vlastníctve 

v danej lokalite v termíne do 28.2.2006... 

 K vznesenému návrhu uznesenia pripomienky neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bol prijatý návrh primátora mesta na uznesenie mestského 

zastupiteľstva. 

     Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 747, v zmysle predloženého návrhu. 

 

      

č. 5.4 

Súhlas s použitím pozemkov mesta na výstavbu komunikácie a chodníkov 

- súhlas s prijatím daru pozemkov a investícií komunikácií, chodníkov a parkoviska 

- zriadenie vecného bremena na uloženie IS 

__________________________________________________________________________ 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva   s odporúčaním alternatívy č. 2/ v nasledovnej úprave: 

* v návrhu uznesenia upraviť názov spoločnosti na ... TRITON  TRNAVA, s.r.o. Bottova 

29/B, 917 08 Trnava.... 

* z návrhu uznesenia v bode 1  vypustiť  body b/,  c/, d/ 

* v návrhu uznesenia v bode 2 b/ upraviť text  nasledovne: 

pripraviť materiál na opätovné prerokovanie žiadosti spoločnosti TRITON TRNAVA na    

rokovanie mestského zastupiteľstva po odovzdaní skolaudovanej prístupovej komunikácie pre 

I. etapu do majetku mesta darovacou zmluvou a kolaudačnom ukončení obytného domu  25 

b.j.  Bottova ul., I. etapa, v Trnave 
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Termín: do 60 dní po splnení podmienky v bode 2.b). 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na úpravu uznesenia.. 

     Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 748, v ktorom bola zapracovaná 

schválená úprava uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady. 

 

č. 5.5 

Priamy predaj pozemku na ulici Zámočnícka v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom priložiť k materiálu situačnú mapku s vyznačením názvu ulice, 

na ktorej sa pozemok nachádza. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

      Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 749 v zmysle spracovaného 

materiálu. 

 

č. 5.6 

Kúpa pozemkov na Veternej ulici do majetku mesta pre stavbu „Rekonštrukcia MK Veterná 

ulica v Trnave“ 

___________________________________________________________________________ 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Spracovateľ materiálu pri prezentácii rozdal nový návrh uznesenia, ktorý vyplynul 

z rokovania vedúcich zamestnancov mesta s investorom, ktoré sa uskutočnilo 20.2.2006 

s cieľom zabezpečenia čo najskoršej realizácie napojenia plánovaného obchodného zariadenia 

na jestvujúcu komunikáciu na Veternej ulici. 

  Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 750 v zmysle návrhu predloženého pri 

prezentácii.      

 

č. 5.7 

Nesúhlas s prenájmom nebytových priestorov v dome smútku na cintoríne na Kamennej 

ceste v Trnave na výstavbu krematória 

___________________________________________________________________________ 

     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 (15:3:7) bolo prijaté uznesenie MZ č. 751. 

 

 

č. 5.8 

Zaradenie majetku mesta do ponukového konania – byty 

___________________________________________________________________________ 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  s návrhom doplniť do materiálu chýbajúcu stranu 20-5/8/4.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

  Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 752. 

 

 č. 5.9 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/105 

v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6644 na Ul. V.Clementisa 30,31 

___________________________________________________________________________ 

     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. 753. 

 

č. 5.10 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1495 

v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2818na Ul. Gejzu Dusíka 47, 48, 49, 

50 

___________________________________________________________________________ 

     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 (25:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 754. 

 

č. 5.11 

Zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Trnava-Modranka 

___________________________________________________________________________ 

     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 (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 755. 

 

č. 5.12 

Kúpa pozemku na Špačinskej ceste v Trnave do majetku mesta 

___________________________________________________________________________ 

     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. 756. 

 

č. 5.13 

Zaradeniu majetku mesta do ponukového konania 

___________________________________________________________________________ 

     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. 757. 
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č. 5.14 

Odkúpenie pozemkov pod stavbou „Južná miestna komunikácia“ realizovanou v rámci 

výstavby závodu PSA Citroen 

___________________________________________________________________________ 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom doplniť v bode 3/ uznesenia termín ...30.4.2006... 

Rozprava: 

 MUDr. Caudt – žiadal do uznesenia doplniť v bode 1/  záležitosť, že financovanie bude 

z fondov pre regionálnu pomoc. Svoj návrh odôvodnil tým, aby k financovaniu nedošlo 

z prostriedkov mesta. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že financovanie nie je z fondov pre regionálnu 

pomoc,  ale na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestom Trnava, SR v zastúpení 

Ministerstvom hospodárstva SR a PSA Peugeot Citroen z priamej dotácie. Preto návrh 

poslanca Caudta v predloženom znení neodporúčal prijať. Zároveň uviedol, že Invest Trnava 

je 100 %-tnou dcérskou spoločnosťou mesta. 

 JUDr. Tomašovičová, odbor právny a majetkový MsÚ – v rámci návrhu uznesenia 

odporučila doplniť presný názov ...PSA Peugeot Citroen... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (23:0:3) bol prijatý doplnok v bode 1/ uznesenia s textom ...financovanie 

v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom Trnava, PSA Peugeot Citroen a Slovenskou 

republikou v zastúpení  MH SR... 

     Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 758, v ktorom bol zapracovaný 

schválený doplnok. 

 

č. 5.15 

Prijatie daru častí pozemku od spoločnosti HRT, s.r.o. /Vajanského ulica 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. 759. 

 

č. 5.16 

Predĺženie termínu začatia výstavby bytového domu na ul. B.Smetanu 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 (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 760, v ktorom bol doplnený termín 

v bode 1/ do 24.8.2006. 

 

 

Materiál č. 6.1 

Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 



11 

 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom v dôvodovej správe na str. 6-1/20/4 v písm. d/ doplniť 

za text „2-izb. byt“...na Halenárskej ulici 5... 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

     Hlasovaním (18:2:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 761. 

 

 

Materiál č. 6.2 

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: 23. 

     Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 762 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

Materiál č. 7.1 

Správa o uskutočnených metódach a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2005 

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

1 000 000,- Sk 

___________________________________________________________________________ 

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: 22. 

     Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 763. 

 

 

Materiál č. 8.1 

Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2005 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Karol Česnek 

 

     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. 764. 

 

 

Materiál č. 9.1 

Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2005 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Karol Česnek 
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     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. 765.  

 

 

Materiál č. 10.1 

Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2005 do 31.1.2.2005 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  pán Karol  Opatovský 

 

Rozprava: 

 Ing. Drábiková – uviedla, že predložený materiál je viacej konštatovaním a štatistikou. 

Nespĺňa to, čo ako poslankyňa mestského zastupiteľstva od materiálu očakávala od mestskej 

polície ako informáciu o činnosti polície. Odporučila prijať doplnok uznesenia v nasledovnom 

texte: 

...2. Ukladá 

    náčelníkovi Mestskej polície mesta Trnava 

a) spracovať analýzu efektívnosti činnosti MsP podľa hodnoteného územia 

    Termín: zasadnutie MZ 2.5.2006 

b) na rok 2006 prijať štvrťročné účinné opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti činnosti 

MsP s ohľadom na problematiku hodnoteného územia a ročné obdobie, posilnenie autority 

príslušníkov MsP a ich presadenie v povedomí občanov ako účinných a reálne činných 

ochrancov zákonnosti a poriadku na území mesta Trnava 

     Termín: zasadnutie MZ  2.5.2006 

c) vyhodnotiť plnenie a účinnosť opatrení z bodu 2b) 

     Termín: zasadnutie MZ február 2007 ... 

 

   Mgr. Keleši, náčelník mestskej polície – uviedol, že z predloženého návrhu dosť dobre 

nerozumie, čo poslankyňa chce, pretože zákon č. 564/91 Zb. o mestskej polícii jasne hovorí, 

čo je úlohou mestskej polície. Zároveň sa zaujímal, či má analýzu spracovať po jednotlivých 

sídliskách. 

   Ing. Drábiková – reagovala na slová náčelníka a podotkla, že každá činnosť by mala mať 

zmysel a preto by mala mať stanovené ciele. Napr. na Coburgovej ulici je neporiadok 

a nápravu nevie zjednať mestská polícia, ktorá má na Linčianskej okrsok. Kritika z tejto 

oblasti jednoznačne existuje. Ďalej napr. pri krádežiach áut uviesť, že riziko je v určitých 

hodinách a v určitých lokalitách.  Jedná sa teda o vecné vytýčenie problémov, na ktorých sa 

chce mestská polícia  podieľať a aby poslancom bolo jasné, akým spôsobom chce mestská 

polícia  problémy riešiť. A toto aby bolo vyhodnocované. Ďalej uviedla, že niektoré časti 

mesta majú svoje problémy, preto sa nesústrediť len na to, čo ukladá zákon. Je to o tom, aby 

mestská polícia mala autoritu medzi ľuďmi. 

  MUDr. Caudt – poukázal na návštevu mesta v zahraničí, kde polícia využívala pri činnosti 

bicykle a tým vzbudzovali aj väčší rešpekt, nie ako vtedy, keď sa prevezú autom. Zároveň 

konštatoval, že v meste je málo parkov na oddych pre ľudí. V parkoch je plno psov, preto 

jeden z cieľov by mal byť i ten, že polícia zabezpečí, aby v parkoch nevenčili psov. 

     Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval prítomných, že každý pondelok sa na porade 

stretávajú náčelník mestskej a štátnej polície a raz mesačne i náčelník železničnej polície. Na 

stretnutí sa hodnotí činnosť a na základe nej sa prijímajú operatívne rozhodnutia. Napr. 

krádeže áut na sídlisku - dostanú pokyn na kontrolu, nástup detí do školy – vytypujú sa 
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križovatky a štátne cesty, kde príslušníci zabezpečujú prechod detí. Počas prázdnin sa mestská 

polícia podieľa na kontrole a ochrane majetku škôl a školských zariadení, hlavne vo 

večerných hodinách. V prípade športových aktivít sa rovnako dohodnú úlohy i postupy spolu 

so štátnou políciou. Ciele sa týmto spôsobom určujú najviac na týždeň vopred. Operatívne sa 

riešia záležitosti bezdomovcov. Počas Sviatku vš. svätých zabezpečujú kontroly hlavne na 

cintorínoch a v ich okolí. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že netvrdí však, že nie je čo 

zlepšovať. Požiadal poslancov, aby každé porušenie poriadku nahlasovali na mestskú políciu, 

na bezplatné číslo 159, kde sa všetky hovory nahrávajú.  Zároveň požiadal predkladateľku 

návrhu, aby navštívila náčelníka mestskej polície a vzájomne si veci, vyplývajúce z návrhu 

vydiskutovali. Požiadal predkladateľku návrhu, aby vznesený návrh upravila, pretože na 

mestskej polícii je len jeden referát. 

     Prof. MUDr. Chmelík, PhD. – podotkol, že keď sa spomína efektívnosť, mali by byť 

jasné i kritériá. Z množstva kritérií odporučil vytypovať ako hlavné a ktoré možno z hľadiska 

úspešnosti vyhodnotiť. 

     MUDr. Caudt – uviedol, že nemyslí si, že plnenie všeobecne záväzných nariadení je na 

disciplinovanosti občanov. Odporúčal, aby príslušníci mestskej polície robili len to, čo patrí 

mestu. Keď ich je málo, tak by mal náčelník porozmýšľať o tom, či zbor nerozšíriť a hľadať 

tiež i finančné prostriedky. 

     Mgr. Keleši – podotkol, že všetko je to vecou prevencie a myslí si, že predložená správa 

je dosť vyhodnocujúca. Príslušníci robia to, čo stanovuje priestupkový zákon a mestské 

nariadenia. Operatívne úlohy sa robia v daných obdobiach a rovnako sa i vyhodnocujú. Úlohy 

štátnej polície plnia vždy v spolupráci, pretože štátna polícia v uliciach mesta pešie hliadky 

nemá.  

     Ing. Pullmann – konštatoval, že základom každej štatistickej správy je vstup, čo sa riešilo 

a čo sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zmenilo napr. nárast priestupkov. V správe by preto 

malo byť spomenuté to, čo hovoril primátor. Zároveň uviedol, že v správe chýba požiadavka 

zo strany mestskej polície na mestské zastupiteľstvo.  

     Ing. Drábiková – uviedla, že na priestupky sa dá pozerať z dvoch úrovní. A to, či mestská 

polícia začala viacej pracovať v danej oblasti alebo sa zvýšil počet nedisciplinovaných 

občanov. Uviedla, že osobne za efektívnosť považuje to, ak sa zníži počet priestupkov. Nie 

však len tým, že nebudeme kontrolovať. 

     Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že ľudia sú nedisciplinovaní, čo môže každý 

vidieť, keď sa prejde mestom. Pretože ak sa zvýši efektívnosť práce, musí sa zvýšiť počet 

priestupkov. Ako príklad uviedol odpratávanie snehu, na čo boli majitelia objektov len 

upozorňovaní. Ak by sa viedla evidencia v danej veci, počet priestupkov by sa zvýšil. 

 

     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 (15:5:7) bol prijatý návrh Ing. Drábikovej na doplnenie textu uznesenia. 

    Hlasovaním (19:2:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 766, v ktorom bol zapracovaný 

schválený doplnok. 

 

 

Materiál č. 10.2 

Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobných 

obvodoch OO PZ Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  pán Karol  Opatovský 
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     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. 767.  

 

 

Materiál č. 11.1 

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2005 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Božena Štegmannová 

 

     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. 768.  

 

 

Materiál č. 11.2 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.8.2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Božena Štegmannová 

 

     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. 769.  

 

  

 

Materiál č. 12.1 

Delegovanie inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní 

za člena do Rady školy pre: 

Základnú školu, K. Mahra 11, Trnava 

Základnú školu, Spartakovská 5, Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Ľudovít Daučo 

 

Rozprava: 

   Hric – sa zaujímal, či návrh na člena rady školy pri ZŠ Gorkého bol akceptovaný, keď nie 

je uvedený v návrhu uznesenia. 

   Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že v tom prípade, ak je predložených viacero 

návrhov na členov rady školy, musí o tom rokovať a hlasovaním rozhodnúť mestské 

zastupiteľstvo. 

Zároveň informoval o termíne ustanovujúcich zasadnutí rady školy pri ZŠ Gorkého 27.2.2006 

o 17.00 hod., ZŠ K.Mahra 1.3.2006 o 17.00 hod. a ZŠ Spartakovská 2.3.2006 o 16.30 hod. 

    Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené neboli. 
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     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  s odporúčaním delegovať do rady príslušnej školy v bode 1. návrhu uznesenia: 

a/  Základnú školu, K. Mahra 11, Trnava - Mgr. Petra Kadlica, dobrovoľníka pre prácu 

s deťmi a mládežou, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, OC Trnava 

b/ Základnú školu, Spartakovská 5, Trnava - Matúša Sitára, dobrovoľníka pre prácu s deťmi a 

mládežou, Spoločenstvo Hrubáci, Trnava. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

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

     Hlasovaním (21:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 770. 

 

 

Materiál č. 13.1 

Úhrada nákladov mesta Trnava za činnosť Informačného centra pre podnikateľov za 

obdobie rokov 2003 až 2005 

___________________________________________________________________________ 

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: 25. 

     Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 771.  

 

 

 

Materiál č. 14.1 

Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 165/2001 

za rok 2005 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Gabriel Pavelek 

 

Rozprava: 

      Mgr. Zachar – upozornil, že pani Arnoldová bola aj riaditeľkou Základnej umeleckej 

školy 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 (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 772.  

 

 

 

Materiál č. 15.1 

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia 

je do 25.1.2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský 
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Rozprava: 

     Opatovský – na základe požiadavky gestora uznesení MZ č. 709 a č. 710 odporučil prijať 

úpravu textu a predĺženie ich termínu plnenia tak, ako je to uvedené k dodatku materiálu, 

ktorý bol rozdaný pri prezentácii. 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  s návrhom na úpravu uznesení a zrušenie uznesenia MZ podľa návrhu, ktorý 

tvorí prílohu k materiálu č. 15.1: 

a/ do návrhu uznesenia v bode 2/ doplniť  

    písm. g/ na zmenu textu uznesenia MZ č. 705/2005 v bode b2/, b4/, b7/,  b11/                 

b/ do návrhu uznesenia v bode 2/ doplniť 

    písm. h/ na zmenu textu uznesenia MZ č. 674/2005 

c/ do návrhu uznesenia v bode 2/ doplniť 

    písm. i/ na zmenu textu uznesenia MZ č. 635/2005 

d/ do návrhu uznesenia v bode 4/ doplniť zrušenie uznesenia 

    č. 598/2005. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

     Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady i doplnok predložený v rámci 

rozpravy. 

     Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 773, v ktorom boli zapracované 

schválené doplnky.  

 

 

 

     Týmto boli prerokované všetky písomné materiály, zaradené do programu rokovania 

mestského zastupiteľstva. V zmysle schváleného bodu  programu nasledoval bod „rôzne“. 

V rámci tohto bodu programu požiadavky neboli vznesené. 

 

 

     Ďalej nasledoval bod „interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva“. S interpeláciou 

vystúpil poslanec MZ Ing. Karol Česnek, ktorý na základe oslovenia obyvateľov časti 

Medziháj žiadal riešiť nevyhovujúci stav prístupovej komunikácie k rodinným domom v tejto 

lokalite.  

      Ďalšie interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva boli predložené v písomnej forme. 

 

 

      Mgr. Ján Žitňanský, predseda návrhovej komisie konštatoval, že na rokovaní boli prijaté 

uznesenia od č. 739 po č. 773 vrátane a 2 všeobecne záväzné nariadenia mesta. 

     

   

      Týmto bol program rokovania februárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava vyčerpaný. 

       

       Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta pripomenul poslancom mestského zastupiteľstva 

termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva tak, ako sú uvedené 

v harmonograme zasadnutí. Zároveň upozornil na termín konania reprezentačného plesu 

mesta dňa 24.2.2006 so začiatkom o 20.00 hod. a slávnostného zasadnutia mestského  
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zastupiteľstva na udeľovanie ocenení mesta dňa 5.3.2006 so začiatkom o 16.00 hod. 

 

     Na záver rokovania mestského zastupiteľstva Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 

poďakoval prítomným za účasť a februárového 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 

primátor mesta prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. Marián  K r a m á r 

overovateľ  overovateľ 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová 

zapisovateľka  
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