Zápisnica
zo slávnostného záverečného 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 záverečného 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 2003- 2006
30 poslancov volebného obdobia 2003-2006
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
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
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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

I. ČASŤ
Za zvukov Trnavských fanfár od profesora Ladislava Burlasa vstúpili do auly
Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave poslanci Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava volebného obdobia 2003 – 2006 a primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák.
Rokovanie slávnostného záverečného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
otvoril a viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta.
Na rokovaní privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných,
zástupcov štátnej správy, politických organizácií, spoločenských organizácií, škôl a školských
zariadení, podnikateľských kruhov na území mesta Trnava.
Osobitne na rokovaní privítal: poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Ing. Júliusa
Brocku, Ing. Jozefa Ďuračku, Ing. Mariána Kovačócyho, Bc. Renátu Zmajkovičovú,
Jeho Excelenciu arcibiskupa Mons. Jána Sokola, rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda prof.
Kostolanského, dekana Univerzity sv. Cyrila a Metoda Ing. Jozefa Matúša, CSc., dekana
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity doc. RNDr. Čerňanského, PhD.
Po úvodnej časti vystúpil so správou o vyhodnotení volebného obdobia 2003 – 2006
primátor mesta Ing. Štefan Bošnák:
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Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, pracovníci mestského úradu, mestskej
polície, mestských podnikov, základných škôl a ostatných zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trnava, dámy a páni,
dnes sa tu stretávame na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2003-2006, ktoré bolo pre nás veľmi náročné, ale aj veľmi zaujímavé
a dovolím si povedať, že aj prelomové hlavne v oblasti ekonomického rozvoja.
Skôr ako budem hovoriť o ekonomickom rozvoji dovoľte mi, aby som sa aspoň chvíľu
vrátil k 11. septembru 2003. v tento deň navštívil naše mesto pápež Ján Pavol II., najvyšší
predstaviteľ katolíckej cirkvi, ale aj hlava štátu Vatikán. Človek – pútnik, človek lásky
a pokoja a určite jedna z najvýznamnejších osobností sveta na prelome 2.-3. tisícročia. Bola
to skutočne historická udalosť pre naše mesto, ktorá sa zapísala do histórie mesta. Bola to pre
mňa najväčšia pocta v mojom živote ako aj vo funkcii primátora mesta, že som sv. Otca mohol
osobne privítať na pôde starobylej Trnavy.
Pri schvaľovaní Strategického plánu ekonomického rozvoja na Mestskom
zastupiteľstve mesta Trnava v apríli roku 2002 sme si stanovili veľmi odvážne ciele a ten
hlavný bol - získať strategického investora. To sa nám podarilo hneď na začiatku volebného
obdobia. Preto mi dovoľte, aby som podrobnejšie pripomenul tento, pre celú Slovenskú
republiku pilotný projekt, ktorý odštartoval nebývalý rozvoj ekonomiky Slovenska.
Uvádzam chronológiu podstatných udalostí súvisiacich s realizáciou projektu PSA
Peugeot Citroën:
- Jún – júl 2002 – začiatok rokovaní s MH SR, agentúrou SARIO + zástupcami PSA
Peugeot Citroën
- 10. september 2002 – MZ uznesením 740 dáva súhlas na spracovanie zmeny územného
plánu – priemyselná zóna juh
- 29. októbra 2002 – MZ uznesením 743 – schvaľuje zmenu územného plánu Priemyselný
park Trnava – Zavar.
Zmena bola zrealizovaná za rekordných 49 kalendárnych dní pri dodržiavaní všetkých
zákonných krokov a stanovených termínov.
- Od augusta – až do novembra 2002 – prebiehali intenzívne prípravy vrátane rokovaní na
príprave zmluvy, identifikácii, majetkoprávneho stavu pozemkov, rokovanie so správcami
sietí a pod.
- 9.12.2002 – sa uskutočnilo posledné pracovné zasadnutie pracovnej skupiny MH SR,
SARIA, Mesta Trnava a PSA Peugeot Citroën na Trnavskej radnici, kedy boli v podstate
dohodnuté všetky podstatné podmienky + návrh zmluvy medzi PSA Peugeot Citroën,
Slovenskou republikou a Mestom Trnava.
- 10.12.2002 – sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie MZ, ktoré rozhodlo o založení
obchodnej spoločnosti Trnava Invest s.r.o.
- 15.1.2003 – PSA Peugeot Citroën oficiálne ohlásilo, že Slovensko a mesto Trnava
zvíťazilo v súťaži s Českom, Poľskom a Maďarskom o významnú investíciu v hodnote 700
miliónov Euro.
- 24.1.2003 – som mal tú česť v mene mesta Trnava podpísať trojstrannú zmluvu
o spolupráci a realizácii projektu medzi PSA Peugeot Citroën + SR v zastúpení MH SR
a mestom Trnava.
- 18.3.2003 – vydalo Ministerstvo životného prostredia záverečné stanovisko
k posudzovaným variantom Trnava juh a Trnava sever a rozhodlo že vhodnejší variant je
Trnava juh.
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17.6.2003 - položenie základného kameňa
Február – september 2003 – realizovanie prípravných prác zo strany mesta Trnava
prostredníctvom Trnava Invest – identifikácia vlastníkov pozemkov, výkup pozemkov,
archeologický prieskum na 190 ha pôdy (v takom veľkom rozsahu po prvýkrát na
Slovensku), zhrnutie a odvoz ornice, realizácia prípojok elektriny, vody, plynu, prehliadka
vedení VN, stavebná komunikácia apod. Odvoz a zhrnutie ornice v objeme viac ako 1,2
mil. m3 predstavoval nasadenie viac ako 500 kusov rôznych stavebných strojov
a dopravných prostriedkov. K 30.9.2003 bola ukončená stabilizácia pod komunikáciami
a budúcimi objektmi.
30.9.2003 – ukončenie prípravných prác
V októbri 2003 – bolo realizované rozdelenie spoločnosti Trnava Invest, s.r.o. na
spoločnosť Invest Trnava, s.r.o. a spoločnosť Trnava Invest I.
14.11.2003 bola podpísaná zmluva o predaji Trnava Investu I. medzi mestom Trnava
a PSA Peugeot Citroën
9.12.2003 – bol osadený prvý stĺp železo - betónového skeletu objektu Lisovňa
3.3.2005 – položenie základného kameňa Logistického parku Trnava
15..3.2005 – spustená skúšobná prevádzka v Lisovni – prvý výlisok
25.5.2006 – spustenie skúšobnej prevádzky vlastnej výroby automobilov
19.10.2006 – slávnostná inaugurácia + začiatok sériovej výroby
V roku 2006 – sa vyrobí cca 50 tisíc automobilov Peugeot 207
Našlo tu zamestnanie 3300 ľudí, niekoľko 100 ďalších v iných podnikoch.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, hostia,
možno sa spýtate, prečo som to takto pomerne podrobne uviedol. My všetci, ktorí sme
boli pri tom vieme, že dopracovať sa k tomu poslednému termínu a to spusteniu sériovej
výroby nebolo jednoduché, ale dovolím si tvrdiť, že to stálo za to. Mestské zastupiteľstvo
mesta Trnava, pracovníci Trnava Investu ako aj pracovníci mestského úradu, ktorí boli
zapojení do realizácie tohto diela vykonali obrovské množstvo práce pre úspešné zvládnutie
celej akcie. Za to im patrí úprimná vďaka.
Vážené dámy a páni,
Mesto Trnava pokračovalo aj v tomto volebnom období v nastúpenej ceste rozvoja
a stability. Úspešne sme sa zhostili prevzatých kompetencií, či už originálnych alebo
prenesených v oblasti školstva, sociálnych vecí, stavebného úradu, matričných činností a pod.
ekonomická stabilita a úspešné hospodárenie znamená, že mesto Trnava patrí medzi prvých
päť miest na Slovensku s najvyšším ratingovým hodnotením.
Teraz mi dovoľte niekoľko pohľadov na uplynulé volebné obdobie. Uskutočnilo sa 25
riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva, 4 slávnostné zasadnutia a 3 mimoriadne.
Celkom bolo prijatých 992 uznesení mestského zastupiteľstva. Mestská rada zasadala celkom
48-krát a prijala 959 uznesení mestskej rady.
Viem, že počet zasadnutí a uznesení, ako aj čas strávený na zasadnutiach MZ a MR
nemôže vyjadriť množstvo Vašej práce, ktorú ste vykonali pre naše mesto. Veď okrem účasti
na zasadnutiach MR a MZ ste aktívne pracovali v jednotlivých komisiách MZ, výboroch
mestských častí, na stretnutiach s občanmi, a pod. k tomu je treba pripočítať čas, ktorý ste
venovali štúdiu materiálov, návštevám MsÚ, mestských podnikov, vo výberových komisiách
pri verejnom obstarávaní v neposlednom rade aj individuálnemu stretnutiu s občanmi.
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Dovoľte mi preto, aby som Vám z tohto miesta úprimne poďakoval za Vašu doterajšiu
prácu, ktorú ste vykonali a dovolím si tvrdiť, že na prospech mesta Trnava a jeho obyvateľov.
Myslím si preto, že Vám môžem poďakovať aj za nich, i keď tu treba poznamenať, že nie
všetky vaše rozhodnutia boli vždy prijímané s porozumením určitej časti občanov, ale dovolím
si tvrdiť, že všetky vychádzali z celkových potrieb mesta a dá sa povedať, že ste rozhodovali
podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Vážené poslankyne, poslanci, hostia
v priebehu uplynulého volebného obdobia došlo k veľmi významnej zmene, ktorú sa
podarilo presadiť v rámci reformy verejnej správy a to že od 1.1.2005 došlo k fiškálnej
decentralizácii. Tým, že sa príjmy obcí a miest nastavili na podielových daniach z daní zo
mzdy fyzických osôb došlo v roku 2005 a 2006 k zvýšeniu príjmov obcí z dôvodu rastu
ekonomiky ako aj zvyšovania zamestnanosti. Tento spôsob financovania obcí a miest znamená
nielen zvýšenie príjmov, ale aj ich veľmi dôležitú stabilitu.
Príjmy z podielových daní za posledné 4 roky dosiahli 1,007 mld. Sk oproti 506 mil. za
predchádzajúce obdobie s indexom 1,99%.
Ďalším významným zdrojom príjmov sú miestne dane a poplatky, spolu s výnosmi
z majetku mesta, ktoré dosiahli hodnotu 1,257 mld. Sk z čoho vlastná daň z nehnuteľnosti
predstavovala 456 mil. Sk. Pri náraste počtu daňovníkov na 22591 v roku 2006 oproti 16180
daňovníkov v roku 2003. Ostatné miestne dane a poplatky predstavovali 85 mil. Sk. Celkové
príjmy za posledné volebné obdobie činili 4,034 mld. Sk oproti predchádzajúcemu obdobiu je
to nárast o 2,299 mld. Sk.
K významným príjmovým položkám je potrebné zaradiť aj transfery na prenesené
kompetencie vo výške 941 mil. Sk a 525 mil. Sk za prijaté úvery.
K celkovým príjmom je potrebné pripočítať 3,095 mld. Sk, čo predstavoval transfer zo
štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie aktivít Trnavainvestu.
Celkové výdavky predstavovali 3,896 mld. Sk z toho bežné výdavky 2,640 mld.
a kapitálové 1,256 mld. čo predstavuje viac ako dvojnásobný nárast (index 208%, z toho 750
mil. Sk sme preinvestovali priamo odborom investičnej výstavby MsÚ k celkovým výdavkom je
potrebné pripočítať výdavky Trnavainvestu vo výške 3,095 mld. Sk.
V rámci bežných výdavkov bolo najviac použité pre školstvo na prenesené kompetencie
929 mil. Sk a na originálne kompetencie 247 mil. Sk, na kultúra, šport a sociálnu starostlivosť
410 mil. Sk, na likvidáciu komunálneho odpadu 172 mil. Sk, 78 mil. na opravy komunikácií
v rámci údržby, 69 mil. na verejné osvetlenie, 104 mil. na údržbu zelene 100 mil. na mestskú
políciu.
V rámci kapitálových výdavkov bolo použitých viac ako 350 mil. Sk na rekonštrukciu
MK+ parkoviská + chodníky, 309 mil. na bytovú výstavbu, 178 mil. na rozvojové programy,
130 mil. na rekonštrukciu ZŠ a MŠ a 179 mil. na kapitálové výdavky príspevkových
organizácií, SSS, SKaŠZ a SMM.
Toľko k základným číslam o hospodárení mesta. Podrobnejšie údaje je možné získať
na MsÚ ako aj v schválených rozpočtoch a záverečných účtoch mesta za jednotlivé roky.
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K činnosti jednotlivých odborov a úsekov MsÚ ako aj činnosti príspevkových
organizácií a organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava sa nebudem podrobne
vyjadrovať, pretože by bolo potrebné tomu venovať veľmi veľa času na dnešnom rokovaní
MZ.
Predsa len mi dovoľte zaujať stanovisko aspoň k niektorým údajom, ktoré veľa
napovedajú o situácii v našom meste:
- celkom sa narodilo 2331 detí (oproti 2235)
- zomrelo 2144 našich občanov (oproti 1937)
- počet sobášov dosiahol počet 1409
- do Trnavy sa prisťahovalo 2664 ľudí a odsťahovalo sa 4688 občanov
- za posledné štyri roky sa znížil počet obyvateľov o 1837
Významným ukazovateľom rozvoja mesta je aktivita stavebného úradu – vykonávateľa
prenesenej kompetencie štátu. Úrad vydal celkovo 4 874 rozhodnutí.
Z toho vydal 228 územných rozhodnutí
1584 stavebných povolení
1296 kolaudačných rozhodnutí a rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby
246 rozhodnutí o zmene užívania stavby
157 búracích povolení
123 nariadení o odstránení stavby.
V rámci ďalšej činnosti prijal 885 ohlásení k drobnej stavbe a 1209 ohlásení stavebných
úprav.
Vcelku môžem konštatovať, že prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného
úradu bol realizovaný na dobrej odbornej úrovni osobami odborne spôsobilými v danej
problematike.
V oblasti školstva a vzdelávania sme sa okrem prenesených kompetencií venovali aj
originálnym kompetenciám, z ktorých za najvážnejšie považujem zlepšovanie technického
stavu budov a zariadení škôl, do ktorých sme investovali viac ako 130 mil. Sk. V oblasti
základného a materského školstva, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, neustále klesá
počet žiakov. V ZŠ je to v priemere ročne 330 žiakov. Počet žiakov v školskom roku
2002/2003 bol 6858 a v školskom roku 2006/2007 je 5519, t.j. zníženie o 1339 žiakov.
Z uvedených dôvodov vyplýva, že sme museli pristúpiť k určitej racionalizácii v ZŠ a zlúčení 6
ZŠ do 3 a v miestnej časti Modranka sme zlúčili ZŠ s MŠ.
Vážené poslankyne, poslanci, vážení hostia,
v mojom hodnotení uplynulého volebného obdobia som sa venoval iba niektorým
oblastiam života nášho mesta. Snažil som sa upozorniť len na niektoré skutočnosti, ktoré boli
iné oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu a ktoré nám priniesla reforma verejnej
správy. Celkove môžeme spoločne konštatovať, že posledné štyri roky 2003 – 2006 boli pre
mesto Trnava najúspešnejšie v jeho histórii. Som si vedomý, že potreby tohto mesta sú stále
väčšie ako jeho možnosti. Vaše rozhodovanie bolo zodpovedné a konštruktívne a som
presvedčený o tom, že aj optimálne k celkovým potrebám a daným možnostiam.
Zároveň mi dovoľte, pani poslankyne a páni poslanci, poďakovať za Vašu náročnú
a zodpovednú prácu pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a rozvoji nášho mesta. Osobitne
ďakujem všetkým Vám, ktorí týmto zasadnutím MZ ukončíte svoju poslaneckú prácu.
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Vám, ktorí budete pokračovať v poslaneckej činnosti želám veľa dobrých nápadov
a rozhodnutí, ktoré budú na prospech mesta Trnava a jeho obyvateľov.
Ďakujem všetkým pracovníkom mestského úradu, príspevkových organizácií,
pracovníkom škôl a školských zariadení a ostatných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta za vykonanú prácu v uplynulom období.
Osobitne chcem poďakovať za spoluprácu pracovníkom orgánov štátnej správy,
samosprávy, predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností, vysokých škôl, občianskym
združeniam, dodávateľom prác a služieb, ale osobitne občanom nášho mesta za podporu
a pomoc.
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval za pozornosť a v zmysle stanoveného
programu udelil slovo zástupcom politických strán v mestskom zastupiteľstve:
Ing. Vladimír Butko, KDH:
Vážený pán primátor,
vážené mestské zastupiteľstvo mesta Trnava,
(to dosluhujúce i to novozvolené)
vážená pani prednostka a pracovníci mestského úradu,
milí hostia dnešného slávnostného mestského zasadnutia!
Vo veľmi krátkom časovom úseku, ktorý mám k dispozícii by som chcel povedať veľmi
mnoho. Hoci sa mi to nemusí podariť, skúsim to.
Uplynulé 4 roky v živote mesta Trnava patrili v jeho 768-ročnej histórii iste k tým
lepším. Nepoužívam pri hodnotení tohto obdobia žiadny superlatív. Superlatívy môžu byť
zbytočne provokujúce. Na priaznivých rokoch naplnených dobrými činmi a procesmi sa
podieľali mnohí ľudia – od primátora, cez poslanecký zbor, pracovníkov mestského úradu,
všetkých organizácií, ktorých je mesto Trnava zriaďovateľom i všetci občania mesta.
A myslím aj tých občanov, ktorí dokázali povedať, že v tomto meste sa čosi začalo robiť
týždeň pred voľbami.
Všetkým v mene poslaneckého klubu KDH chcem poďakovať. Úprimne poďakovať za
spoluprácu. Za spoluprácu pri všetkom, čo sa podarilo, ale i za spätnú väzbu, ak sa to
nepodarilo tak ako si to každý individuálne predstavoval.
Skončilo sa jedno volebné obdobie a začína ďalšie. Patrilo by sa niečo sľúbiť.
Nesľúbim. Som a chceme byť zaneprázdnení plnením tých sľubov, ktoré sme už dali. Dostali
sme priestor a čas na ich splnenie. A my sme si zvykli, že sľuby plníme. Máme to jednoduché
v meste, v ktorom žijú občania, ktorí majú svoj názor a vedia ho prezentovať vtedy, keď ho
prezentovať treba.
Žiť a slúžiť tomuto mestu a týmto občanom je povzbudzujúce a zaväzujúce.
Skláňam sa pred históriou tohto mesta, usilovnou prácou a životom mnohých
generácií v ňom žijúcich. Máme naše mesto radi.
Ďakujem.
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Ing. Ľudovít Daučo, SDKÚ:
Vážený pán primátor,
vážení poslanci národnej rady,
Jeho excelencia arcibiskup,
predstavitelia vysokého školstva,
štátnej správy, samosprávy mesta,
dámy a páni, ctení hostia !
Pred štyrmi rokmi sme tu stáli ako budúci poslanci, dnes bilancujeme ako poslanci, ktorí
končia svoje funkčné obdobie. Teda, je čas na bilancovanie. Všetky dôležité veci, teda fakty
povedali moji predrečníci, preto sa nebudem k nim vracať opakovane.
Ja by som sa sústredil predovšetkým na vďaky. Chcel by som sa poďakovať za spoluprácu.
A aby som nezabudol na nikoho, tak by som začal všetkými pracovníkmi mestského úradu,
pánovi prednostovi bývalému, pani prednostke mestského úradu, samozrejme všetkým
pracovníkom správy mestského majetku, správy kultúrnych a športových zariadení, strediska
sociálnej starostlivosti, samozrejme všetkým pracovníkom radnice. Nakoniec samozrejme
i Vám pani poslankyne a páni poslanci, členovia komisií, pán viceprimátor, dlhodobo
uvoľnený člen mestskej rady pán Čechovič. A nakoniec pánovi primátorovi by som sa chcel
poďakovať za spoluprácu, ktorá znamenala v mojom živote veľký a dôležitý úsek, čas
skúseností, ale aj bezprostrednej práce s obyvateľmi mesta, s ľuďmi.
Za poslanecký klub SDKÚ-DS, ktorý nadobúda dynamiku vo svojej práci, by som chcel
vyjadriť pevnú vieru a presvedčenie k zvládnutiu ďalšieho volebného obdobia v spolupráci a
hľadaní východísk pri riešení spoločných problémov občanov nášho kráľovského, tak
úspešného mesta.
A pretože využijem túto príležitosť iba raz diskutovať, chcel by som Vám, všetkým, čo ste
tú prítomní v sále, ale i u Vás doma popriať milosti plné vianočné sviatky, predovšetkým svätý
pokoj v rodinách a pokoj v srdci nadobudnutý, aby sme si ho preniesli i do budúceho,
nastávajúceho roka 2007. Môj názor je taký, že ho budeme v dnešnom, uponáhľanom svete
potrebovať.
Ešte raz srdečná vďaka.
Ďakujem za pozornosť.
Ing. Karol Česnek, NEKA:
Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, vážení hostia,
dovoľte mi, aby som sa za skupinu nezávislých poslancov rozlúčil so súčasným mestským
zastupiteľstvom a zároveň by som chcel poďakovať pánovi primátorovi, pracovníkom radnice,
pracovníkom mestského úradu, mestských organizácií, pracovníkom školských zariadení za
výbornú spoluprácu.
Bolo mi cťou pracovať v tomto mestskom zastupiteľstve a myslím, že svojou prácou sme
prispeli k naplneniu volebného programu koalície a zároveň i k rozvoju mesta Trnava.
Zároveň mi dovoľte zaželať veľa úspechov nadchádzajúcemu mestskému zastupiteľstvu.
Ďakujem.
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Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval zástupcom politických strán v mestskom
zastupiteľstve za vystúpenie, poďakoval v mene vedenia mesta poslancom mestského
zastupiteľstva volebného obdobia 2003 – 2006 za ich prácu.
Následne prebehol zápis poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného
obdobia 2003 – 2006 do pamätnej knihy, ktorý bol spojený s odovzdaním darčeku primátora
mesta.
Záver rokovania patril speváckemu zboru Cantica Nova, ktorý vystúpil s vianočnými
koledami.
Týmto bola ukončená prvá časť slávnostného záverečného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava.
Vyhlásená bola 15 – minútová prestávka.

Zapisovateľka: Mgr. Eva Lackovičová

