Zápisnica
zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 21. decembra
2006 v aule Materiálovo-technologickej fakulty STU na Paulínskej
ulici v Trnave
________________________________________________________
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Mestské zastupiteľstvo mesta T r n a v a
___________________________________________________________________________

Zápisnica
zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 21. decembra 2006 v aule Materiálovo-technologickej fakulty STU
na Paulínskej ulici v Trnave
___________________________________________________________________________
Prítomní:
primátor mesta volebného obdobia 2006 – 2010
30 poslancov volebného obdobia 2006 – 2010
hlavný kontrolór mesta
náčelník mestskej polície
prednostka mestského úradu
8 vedúcich odborov mestského úradu
1 poverený vedením odboru mestského úradu
3 vedúci úsekov mestského úradu
tlačový tajomník
5 riaditelia mestských organizácií
novinári
hostia
občania

Program:
I. časť – Záverečné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2003 – 2006
___________________________________________________________________________
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie volebného obdobia 2003 - 2006
3. Príhovory zástupcov politických strán
4. Zápis do pamätnej knihy mesta Trnava
Prestávka
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II. časť – Slávnostné ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2006 - 2010
___________________________________________________________________________
1. Otvorenie
2. Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v meste Trnava, konaných 2. decembra 2006
3. Zloženie sľubu primátora mesta Trnava
4. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie
2006 – 2010
5. Príhovor ex poslanca
III. časť – Pracovné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2006 – 2010
___________________________________________________________________________
1. Otvorenie
2. Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie
pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice
3. Príhovor primátora mesta Trnava
4. Voľba zástupcu primátora mesta Trnava
5. Voľba členov Mestskej rady mesta Trnava
6. Voľba dlhodobo uvoľnených členov Mestskej rady mesta Trnava
7. Ustanovenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
8. Ustanovenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Trnava
9. Ustanovenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
10. Poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať akty
uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2006 - 2010
11. Ustanovenie výborov mestských častí
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver

II. ČASŤ
Za zvukov Trnavských fanfár od profesora Ladislava Burlasa vstúpili do auly
Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave poslanci zvolení do Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2006 – 2010 a Ing. Štefan Bošnák, primátor
mesta.
Po príchode do auly zaznela slovenská hymna v podaní speváckeho zboru Cantica Nova
a báseň v podaní študentky Petry Blesákovej.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava čl. 8 otvoril
II. časť rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva Ing. Štefan Bošnák,
primátor mesta volebného obdobia 2003 – 2006. Následne poveril vedením rokovania
doterajšieho zástupcu primátora mesta Ing. Vladimíra Butka.
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Na vyzvanie zástupcu primátora mesta Ing. Vladimíra Butka predseda Mestskej volebnej
komisie pán Ján Danko podal informáciu o výsledkoch komunálnych volieb v meste Trnava,
ktoré sa uskutočnili 2. decembra 2006.
Pán Ján Danko po predloženej informácii odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora
mesta Trnava Ing. Štefanovi Bošnákovi. Ing. Štefan Bošnák prečítal sľub primátora mesta a
pristúpil k zloženiu zákonom predpísaného sľubu.
Po zložení sľubu sa Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta ujal vedenia rokovania mestského
zastupiteľstva.
Primátor mesta Ing. Štefan Bošnák požiadal predsedu Mestskej volebnej komisie pána
Jána Danka o odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom mestského zastupiteľstva volebného
obdobia 2006 – 2010.
Na vyzvanie primátora mesta prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca profesor Bohumil
Chmelík.
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa ujali výkonu poslaneckej funkcie po
prevzatí osvedčenia o zvolení od predsedu mestskej volebnej komisie, podaním ruky
primátorovi mesta a vyslovením slova „sľubujem“ a podpísaním sľubu.
Po zložení sľubu poslancov mestského zastupiteľstva vystúpila s príhovorom v mene
poslancov mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2003 – 2006 MUDr. Božena
Štegmannová.
MUDr. Štegmannová:
Vážený pán primátor, páni poslanci,
vzácni hostia, priatelia, milí Trnavčania,
bolo mi cťou venovať svoj čas, úsilie i prácu pre toto zastupiteľstvo, pre moje drahé mesto.
Som rada, že sa podarilo, napriek začiatočnému nedostatku financií, neujasnenosti
kompetencií, ale i šíreniu rôznych poloprávd, uchovať nielen dobré meno mesta, ale
predovšetkým vytvoriť pre Trnavčanov dobrý priestor pre vlastnú realizáciu, ako aj pre
budovanie medziľudských vzťahov. Na tých sme zakladali i našu poslaneckú prácu, pretože sú
zárukou ďalšieho rozvoja mesta.
Vážené poslankyne a poslanci,
som rada, že vám môžem symbolicky odovzdať štafetu poslaneckej služby občanom. Verím, že
tak ako doteraz, budú vždy na prvom mieste a budete sa im môcť kedykoľvek bez výčitiek
pozrieť do očí.
Prajem vám, aby v ťažkých rozhodovaniach a hľadaniach kompromisov medzi často
protichodnými požiadavkami ste mali vždy dosť síl, energie i odvahy prijímať rozhodnutia,
ktoré budú na prospech čo najširšieho spektra občanov, budú zohľadňovať tradíciu i
budúcnosť Trnavy, a ktoré budú v súlade s vašim svedomím.
Nech vás sprevádza počas celého volebného obdobia zdravie, pokoj duše, múdrosť srdca i
rozumu. Nech mesto, ktoré máme radi pokračuje v nastúpenej ceste a nech nepreruší
kontinuitu pravdy a zodpovednosti. Je to jediná správna cesta k budúcnosti Trnavy i
spokojnosti Trnavčanov.
Po vystúpení MUDr. Štegmannovej pokračovali poslanci Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava v rokovaní mestského zastupiteľstva pracovnou časťou.

5
III. ČASŤ

K bodu 1/
Rokovanie pracovnej časti slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 30 poslancov, čiže mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Z rokovania mestského zastupiteľstva sa ospravedlnila
MUDr. Mariana Čapeľová zo zdravotných dôvodov.

K bodu 2/
Do pracovného predsedníctva rokovania mestského zastupiteľstva primátor mesta určil
poslancov MZ:
1. Ing. Vladimíra Butka
2. MUDr. Pavla Caudta
3. Ing. Jozefa Pobieckého
4. Mgr. Agnesu Petkovú.
Za overovateľov zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva určil poslancov MZ:
1. PhDr. Ladislava Hrnčírika
2. Karola Opatovského.
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania mestského zastupiteľstva obdržali
poslanci v písomnej forme, spolu s materiálmi. Zároveň sa spýtal, či sú k predloženému
programu rokovania pripomienky.
Poslanec Okruhlica vystúpil s návrhom ...vypustiť z programu rokovania bod 6., týkajúci
sa voľby dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady...
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (11:11:6) nebol návrh predložený poslancom Okruhlicom prijatý.
Hlasovaním (18:0:5) bol schválený program rokovania v III. časti tak, ako bol uvedený
v pozvánke.
Za predsedu mandátovej komisie primátor mesta odporučil MUDr. Martina Heribana
a za členov:
1. Ing. Blaženu Královičovú
2. MUDr. Branislava Kramára.
K zloženiu mandátovej komisie pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (29:0:1) bolo zloženie mandátovej komisie schválené.
Za predsedu volebnej komisie primátor mesta odporučil Ing. Jozefa Alchusa a za členov:
1. Mgr. Jána Žitňanského
2. Michala Okruhlicu.
Poslanec Okruhlica sa vzdal členstva vo volebnej komisii a odporučil za člena Ing. Jána
Jobba.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
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Hlasovaním (27:0:2) bola volebná komisia schválená v nasledovnom zložení: Ing. Alchus,
Mgr. Žitňanský, Ing. Jobb.
Za predsedu návrhovej komisie primátor mesta odporučil Ing. Jozefa Tomeka a za členov:
1. Ing. Ľudovíta Dauča
2. Mgr. Mariána Rozložníka.
K zloženiu návrhovej komisie pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo zloženie návrhovej komisie schválené.
Ing. Bošnák, primátor mesta uviedol, že v zmysle schváleného programu rokovania na
dnešnom zasadnutí prebehne voľba zástupcu primátora, členov mestskej rady, dlhodobo
uvoľnených členov mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva.
Zárove ň podotkol, že v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava čl. 8 prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo aklamáciou t.j.
zdvihnutím ruky, o čom poslanci mestského zastupiteľstva rozhodnú hlasovaním.
Požiadal poslancov mestského zastupiteľstva o vyjadrenie k Volebnému poriadku Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava, ktorý poslanci obdržali v písomnej forme pri prezentácii.
K predloženému volebnému poriadku pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (28:0:2) bol Volebný poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva schválený.

Ing. Bošnák, primátor mesta v súvislosti so schváleným volebným poriadkom predložil
návrh na stanovenie spôsobu voľby na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva
formou aklamácie, t.j. zdvihnutím ruky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (28:0:2) bol návrh primátora na spôsob voľby aklamáciou prijatý.
Ing. Bošnák, primátor mesta požiadal volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti.
Zároveň požiadal predsedu mandátovej komisie MUDr. Martina Heribana o predloženie
správy o uplatnení mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
(Správa je priložená k zápisnici ako jej neoddeliteľná súčasť.)
MUDr. Heriban konštatoval, že sľub poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
v súlade s § 25 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zložilo 30 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Sľub poslanca
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava nezložila MUDr. Mariana Čapeľová zo
zdravotných dôvodov.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1.
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K bodu 3/
V zmysle schváleného programu vystúpil Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
s príhovorom:
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzácni hostia,
pred malou chvíľou sme zložením sľubu prevzali zodpovednosť za ďalšie smerovanie nášho
mesta, jeho rozvoj a vytváranie optimálnych podmienok pre život Trnavčanov.
Tí nám dali dôveru, ktorá nás všetkých zaväzuje.
Trnava patrí vďaka predchádzajúcej práci poslaneckého zboru, vedenia mesta i mestského
úradu k najlepšie hospodáriacim samosprávam na Slovensku, čo sa odzrkadlilo nielen
v úspešnom prebratí kompetencií na úrovni školstva, stavebného úradu i ďalších povinností,
ale premietlo sa to aj do investičných aktivít a zlepšenia kvality života občanov.
Dnes nastupujeme na ďalšiu trať rozbehnutého rýchlika samosprávy, v ktorom sa od
každého z nás očakáva osobné nasadenie, zodpovedný prístup a uvážené rozhodnutia.
Mnohí z vás pracovali v mestskom zastupiteľstve, a preto viete, že nejde len o účasť na
zasadnutiach a prípravu na ne, ale aj o hodiny strávené v komisiách, na stretnutiach
s občanmi i odborníkmi pri hľadaní čo najlepších riešení. Život mesta potvrdil, že je dôležité
pri tomto hľadaní nevybočiť z doterajšej ťažšej cesty širšieho zvažovania k úzko subjektívnym,
jednostranným či populistickým krokom.
Verím, že tak ako v doterajšej novodobej histórii samosprávy i v nasledujúcich štyroch
rokoch dokážeme prekračovať hranice vlastného videnia sveta a budeme otvorene, bez
predsudkov, vstupovať do konfrontácií rôznych prístupov a pohľadov, aby sme našli čo
najlepšie riešenia pre čo najširšiu vrstvu obyvateľov.
Občania tohto mesta si vážia poctivú prácu, majú cit pre zodpovednosť a vedia
porozumieť aj prioritám, ktoré prekračujú len ich individuálny prospech. Robme teda všetko
pre to, aby naši spoluobčania nestratili vieru v spravodlivú správu vecí verejných.
K tomu si vzájomne poprajme do nového volebného obdobia veľa dobrých a múdrych
rozhodnutí, ktoré prinesú našim obyvateľom na všetkých úrovniach života dôstojné podmienky
a ktoré potvrdia, že Trnava patrí medzi európske kultúrne centrá.
O niekoľko dní bude väčšina z nás v kruhu svojich najbližších sláviť vianočné sviatky,
ktoré patria vo svojej podstate k najdôležitejším symbolom európskej civilizácie. V našej
tradícii tomu porozumeli nielen mudrci, ale aj tí, čo v jednoduchosti bez bočných úmyslov, v
pravde a priamosti, pochopili dar Vianoc.
Prajem všetkým členom poslaneckého zboru, aby sme z tejto múdrosti a hodnôt
prameniacich z vianočných sviatkov načerpali dostatok síl. Iba tak môžeme spoločne, v úcte
pred životom a každým človekom prijímať rozhodnutia týkajúce sa každého člena našej veľkej
rodiny – Trnavy.
Prianie spokojnosti a šťastia patrí aj pracovníkom mestského úradu a pracovníkom
mestských organizácií, základných škôl, materských škôl a ostatných organizácií zriadených
Mestom Trnava. Ďakujem vám za vašu doterajšiu náročnú prácu a úsilie vynaložené pri
napĺňaní vízie mesta. Prajem vám, aby ste v týchto sviatočných dňoch načerpali dostatok
vnútorného pokoja a energie. Spolu so zdravím ich budeme potrebovať na ceste spolupráce,
ktorá dnešným dňom vstupuje do ďalšej etapy.
Vám vážení hostia, spoluobčania a predstavitelia rôznych inštitúcií samozrejme tiež
prajem čo najkrajšie prežitie vianočných sviatkov. Nech nie sú obmedzené iba na dni
vymedzené kalendárom, ale nech sú vo vašich srdciach a životoch prítomné počas celého
budúceho roka.
Verím, že svojimi pripomienkami a aktívnou spoluprácou s vedením mesta
i poslaneckým zborom dokážeme vytvárať v Trnave prostredie domova, v ktorom sa budeme
dobre cítiť nielen my, ale aj všetci tí, ktorí naše mesto navštívia s dobrým úmyslom.
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Pre takýto cieľ má zmysel obetovať svoj čas i námahu.
Nech je nám k tomu dopriate zdravie, pokoj duše, životný optimizmus a nech nás na
tejto spoločnej ceste sprevádza láska, z ktorej sa zrodilo vianočné posolstvo.

K bodu 4/
Návrh na voľbu zástupcu primátora mesta Trnava vo volebnom období 2006 – 2010
_________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že záležitosť zastupovania primátora mesta je
riešená v § 13 b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v čl. 16 Štatútu mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta
ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať.
Predložil návrh, aby za zástupcu primátora mesta bol zvolený Ing. Vladimír Butko, nar.
22.9.1955, stav ženatý, otec 5 detí, vzdelanie vysokoškolské.
Navrhovaný Ing. Butko zastával funkciu zástupcu primátora v troch funkčných obdobiach od
roku 1994 do roku 2006. Počas tejto doby preukázal v plnej miere svojimi schopnosťami
a prácou opodstatnenosť vykonávať túto funkciu aj v nasledujúcom funkčnom období.
Ing. Butko bude metodicky riadiť :
• Odbor ekonomický
• Odbor právny a majetkový
• Odbor územného rozvoja a koncepcií
• Odbor životného prostredia
v rozsahu stanovenom primátorom mesta.
K návrhu primátora mesta pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Následne prebehla voľba zástupcu primátora.
Volebná komisia konštatovala, že voľbou 29 za, nikto proti, 1 sa zdržal, bol za zástupcu
primátora mesta Trnava zvolený Ing. Vladimír Butko.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 2.

K bodu 5/
Návrh na určenie počtu členov Mestskej rady mesta Trnava a na voľbu členov Mestskej
rady mesta Trnava vo volebnom období 2006 – 2010
___________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že v súlade s § 14 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje mestské zastupiteľstvo
mestskú radu a volí jej členov z poslancov mestského zastupiteľstva na celé funkčné
obdobie. Počet členov mestskej rady je stanovený v čl. 5 ods. 4 Organizačného a
rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava tak, že tvorí najviac jednu
tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Na základe rokovania politických strán a s
prihliadnutím na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve predložil návrh na
voľbu členov mestskej rady:
1. Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora mesta je v zmysle zákona po celé volebné
obdobie členom mestskej rady,
2. Eduard Čechovič
3. Karol Opatovský
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4. MUDr. Gabriel Pavelek
5. Ing. Jozef Tomek
6. Mgr. Ján Žitňanský
7. PhDr. Ladislav Hrnčírik
8. Michal Okruhlica
9. Ing. Jozef Pobiecký
10. Mgr. Marián Rozložník.
Poslanec Okruhlica – zablahoželal Ing. Butkovi k zvoleniu do funkcie zástupcu
primátora mesta a zároveň predložil návrh na základe rokovania politického klubu SDKÚDS návrh na zníženie počtu členov mestskej rady ...na 9 členov... Návrh zdôvodnil tým, že
počet deviatich členov mestskej rady by odzrkadloval výsledky komunálnych volieb a
rovnako by to bol i nepárny počet členov mestskej rady, ktorej rozhodovanie by bolo
účelnejšie.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (9:9:11) nebol návrh poslanca Okruhlicu prijatý.
Následne prebehla voľba členov mestskej rady.
Volebná komisia konštatovala, že voľbou 24 za, nikto proti, 4 sa zdržali, bola zriadená
mestská rada v nasledovnom zložení:
1. Ing. Vladimír Butko2. Eduard Čechovič
3. Karol Opatovský
4. MUDr. Gabriel Pavelek
5. Ing. Jozef Tomek
6. Mgr. Ján Žitňanský
7. PhDr. Ladislav Hrnčírik
8. Michal Okruhlica
9. Ing. Jozef Pobiecký
10. Mgr. Marián Rozložník.
Hlasovaním (29:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 3.

K bodu 6/
Návrh na určenie počtu dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady a a na voľbu
dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady vo volebnom období 2006 – 2010
_________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – vzhľadom k tomu, že ďalší návrh na dlhodobo
uvoľneného člena mestskej rady neobdržal, navrhol preto, aby na tomto zasadnutí
mestského zastupiteľstva bola voľba na pána Čechoviča do funkcie dlhodobo uvoľneného
člena mestskej rady. Návrh na dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady predkladá
primátor mesta a rovnako sa na návrh primátora schvaľuje i rozsah činností, ktoré bude
vykonávať, pretože týmto sa primátor mesta vzdáva časti svojich kompetencií.
Okruh úkonov a činností metodického dohľadu, ktoré budú dlhodobo uvoľnení členovia
mestskej rady vykonávať v rozsahu stanovenom primátorom mesta bude nasledovný:
a) jeden z dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady bude riadiť: Odbor investičnej
výstavby, Odbor sociálny a kultúry a Odbor vzdelávania. V náplni ide o zabezpečovanie
metodického dohľadu a zastupovanie mesta, resp. primátora ako štatutára mesta pri
rokovaniach týkajúcich sa investičnej výstavby ďalej je to zastupovanie mesta v oblasti
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kultúry, školstva a vzdelávania, v oblasti sociálnej a bytovej, vrátane oblasti mládeže a
športu. Prostredníctvom jednotlivých odborov mestského úradu zabezpečuje administráciu
rozhodnutí a stanovísk vrátane vybavovania klientov za danú oblasť. Zúčastňuje sa na
príprave a vlastnom výkone verejného obstarávania v uvedených odboroch. Spolupracuje s
príspevkovými organizáciami mesta Trnava a to so Strediskom sociálnej starostlivosti
Trnava a Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a dohliada na ich
činnosť.
b) druhý dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady pán Eduard Čechovič bude riadiť: Odbor
komunálnych služieb a Odbor organizačný a vnútornej správy. V náplni ide
o zabezpečovanie metodického dohľadu a zastupovanie mesta, resp. primátora ako štatutára
mesta v záležitostiach obchodne-podnikateľských, pri správe komunikácií, riešení dopravy
v meste, v oblasti služieb a údržby mesta – čistenie, verejné osvetlenie, starostlivosť o zeleň,
odpadové hospodárstvo, MHD. Zabezpečuje podpisovanie záväzných stanovísk
a rozhodnutí okrem tých, ktoré sú vyhradené primátorovi. Zúčastňuje sa na príprave
a vlastnom výkone verejného obstarávania v uvedených odboroch. Spolupracuje
s obchodnými spoločnosťami .A.S.A. s.r.o. a SMM s.r.o., dohliada na ich činnosť.
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (24:0:0) bol schválený počet dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady na
dvoch.
Následne prebehla voľba dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady.
Volebná komisia konštatovala, že voľbou (19 za, nikto nebol proti, 2 sa zdržali) bol
za dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady zvolený pán Eduard Čechovič.
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 4.
Ing. Bošnák, primátor mesta na záver tohto bodu programu uviedol, že agendu, ktorá
bude presunutá do kompetencie prvého dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady, bude
vykonávať osobne a to do doby voľby dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady, ktorá sa
uskutoční na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

K bodu 7/
Návrh na ustanovenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom
období 2006 – 2010
__________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – predložil návrh na ustanovenie komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2006 – 2010. Podotkol, že návrh na
zloženie jednotlivých komisií z poslancov mestského zastupiteľstva predkladá po
konzultácii s politickými stranami, zastúpenými v mestskom zastupiteľstve, s prihliadnutím
na odbornú profiláciu poslancov. Komisie mestského zastupiteľstva budú mať nepárny počet
členov, t.j. 9, pričom poslancov bude 5 a neposlanci 4. Komisiou zloženou len z poslancov
mestského zastupiteľstva bude Komisia na riešenie mandátov, ktorá bude 5-členná a
sťažností a Majetková komisia, ktorá bude 9-členná.
Zároveň konštatoval, že na dnešnom zasadnutí sľub poslanca nezložila MUDr. Mariana
Čapeľová, ktorá v Komisii sociálno-zdravotnej MZ, preto odporučil z bodu d/ návrh na jej
voľbu vypustiť.
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) boli zriadené stále komisie mestského zastupiteľstva v zmysle
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predloženého materiálu.
Následne prebehla voľba predsedov, podpredsedov a členov komisií mestského
zastupiteľstva.
Volebná komisia konštatovala, že voľbou 30 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, boli
zvolení predsedovia, podpredsedovia a členovia stálych komisií v zmysle predloženého
návrhu, pričom bola zohľadnená pripomienka primátora mesta, týkajúca sa členstva
MUDr. Mariany Čapeľovej v komisii.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 5.

K bodu 8/
Návrh na schválenie komisie pre udeľovanie ocenení pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Trnava vo volebnom období 2006 – 2010
___________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že MUDr. Mariana Čapeľová je navrhnutá za
členku i tejto komisie, v ktorej do zloženia sľubu, ak dostane dôveru poslancov, môže
pracovať ako neposlanec.
Zároveň predložil návrh na doplnenie komisie o ďalších členov, ktorý obdržal a nebol v rámci
uznesenia zapracovaný. Jedná sa o Ing. Augustína Pullmanna, Ing. Ľudovíta Dauča, Ing.
Mariána Malinu, doc. Juraja Roháča.
V rámci rozpravy k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Následne prebehla voľba členov komisie pre udeľovanie ocenení.
Volebná komisia konštatovala, že voľbou 30 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal,
bolo schválené zloženie komisie pre udeľovanie ocenení, v ktorej MUDr. Mariana Čapeľová
bude do zloženia sľubu pracovať ako neposlanec.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 6.

K bodu 9/
Návrh na ustanovenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií vo volebnom období 2006 – 2010
___________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že predmetná komisia bude 3-členná a zložená
bude výlučne z poslancov mestského zastupiteľstva. Komisia MZ na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií je zriadená v zmysle ústavného zákona NR SR č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov, ktorý ukladá verejným funkcionárom ročne podávať Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Podľa čl. 7 ods. 5 písm. a), b) cit. zák.
môže byť členom tejto komisie iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento
počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej
strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.
Vzhľadom k tomu, že do Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bolo zvolených 26
poslancov za Koalíciu KDH-SDKÚ-DS a 5 poslancov za Koalíciu SMER-HZDS-ĽS-SNS,SF
budú tieto koalície v predmetnej komisii zastúpené po jednom poslancovi. Pretože komisia
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musí byť minimálne 3-členná, z Koalície KDH-SDKÚ-DS je navrhovaný za člena komisie
ďalší poslanec /t.j. poslanec z koalície, ktorá dosiahla vo voľbách najvyšší počet hlasov/.
Súčasťou materiálu je návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií:
predseda:
Ing. Jozef Alchus
podpredseda: Ing. Juraj Jurák
člen:
Ing. Eva Zatková.
Na záver svojho vystúpenia uviedol, že podľa zákona č. 357/2004 Z.z. musia noví
poslanci do 30 dní po ustanovení do funkcie podať majetkové priznanie predmetnej
komisii.

K 10/
Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva
počas volebného obdobia 2006 - 2010
_________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že primátorovi mesta vyplýva právo zo zákona
NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine vykonávať akt uzavretia manželstva pred orgánom štátu.
Predmetný zákon umožňuje tento akt vykonávať povereným poslancom mestského
zastupiteľstva, z toho dôvodu je tento materiál predkladaný na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
K materiálu pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (28:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 8, ktorým boli navrhovaní poslanci
mestského zastupiteľstva uvedení v materiáli, poverení vykonávaním aktu uzavretia
manželstva.

K bodu 11/
Návrh na zriadenie a zloženie výborov mestských častí mesta Trnava vo volebnom
období 2006 - 2010
________________________________________________________________________
Ing. Bošnák, primátor mesta – v zmysle čl. 24 Štatútu mesta Trnava predložil návrh na
zriadenie výborov mestských častí z poslancov mestského zastupiteľstva, zvolených
v príslušnej mestskej časti. Členmi výboru mestskej časti sú i obyvatelia príslušnej
mestskej časti, zvolení mestským zastupiteľstvom. Zároveň predložil návrh, aby ich počet
vo výbore bol o jedného menší ako počet poslancov mestského zastupiteľstva v danom
výbore. Výnimku bude tvoriť len výbor mestskej časti č. 6 – Modranka, kde počet členov
výboru bude 7 a to z toho dôvodu, že daný volebný obvod je jednomandátový.
Vzhľadom k tomu, že MUDr. Čapeľová ešte nezložila sľub poslanca mestského
zastupiteľstva, do zloženia sľubu bude vo výbore pracovať ako neposlanec.
Mgr. Rozložník – sa s návrhom primátora mesta stotožnil.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bol návrh prijatý.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 9.
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Týmto boli prerokované všetky písomné materiály, zaradené do programu rokovania
mestského zastupiteľstva.
Ing. Tomek, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí
mestského zastupiteľstva bolo prijatých celkom 9 uznesení.
Ing. Bošnák, primátor mesta na záver rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava poďakoval prítomným za účasť a zaželal príjemné vianočné
sviatky, veľa zdravia a rodinnej pohody v nadchádzajúcom roku.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Ing. Hana D i e n e r o v á
prednostka MsÚ

PhDr. Ladislav H r n č í r i k
overovateľ

Karol O p a t o v s k ý
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka

