
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 

  27. júna 2006 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

________________________________________________________________ 

 

 
Z á p i s n i c a 

 

z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 

27. júna 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 

                   Ing. Hana Dienerová, prednostka mestského úradu  

                   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 

                   7 riaditeľov základných škôl 

                   1 zástupca orgánu štátnej správy 

                   1 zástupca SITA 

                   2 občania 

                   zapisovateľka 

 

 

P r o g r a m:  

 

a)     O t v o r e n i e 

    1.1 Rozpočet a organizačné zabezpečenie medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská 

brána 2006 

1.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ustanovuje trhový poriadok     

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu – 

Trnavská brána 

     2.1   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 57/1994 v znení  

noviel o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava 

 2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 227/2004 v znení  

noviel o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia 

a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 2.3   Neschválenie návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnava ZD 01/2006 Obytná zóna 

Rodinné domy Za traťou  III. 

     2.4   Neschválenie návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnava ZD 03/2006  Rodinné domy  

– Cukrová ulica – doplnok 

     3.1   Zadanie Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar 

     3.2 Zadanie Urbanistickej štúdie IBV Za traťou II. 

     3.3   Urbanisticko-architektonická štúdia „Národné strelecké centrum Trnava“ 

     4.     Majetkové záležitosti 

     5.1   Predaj bytov 
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     6.1   Zrušenie Správy mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácie 

     6.2   Založenie Správy mestského majetku, spoločnosti s ručením obmedzeným so 100%    

majetkovou účasťou mesta Trnava  

     7.1   Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mesta Trnava 

     7.2   Návrh na poskytnutie finančného grantu na rok 2006 z rozpočtu mesta Trnava (výchova 

a vzdelávanie) 

 8.1  Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu Zdravé mesto a návrh na   

poskytnutie finančného grantu na projekt „Ohrozené deti“ 

     9.1   Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava za rok    

2005 

   10.1   Žiadosť o prehodnotenie uznesenia MZ č. 751 zo dňa 21.2.2006 (výstavba krematória) 

   11.1   Školské stravovacie zariadenia – Návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR 

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

termín plnenia je v intervale od 10.4.2006 do 5.6.2006 

 

13)     R ô z n e 

14)     Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

15)     Rekapitulácia uznesení 

16)     Z á v e r.          

   

       

 

 22. 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 22. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Ivan Varga a Mgr. Štefan Zachar. 

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

uskutočnilo 2. mája 2006. Overovatelia zápisnice Ing. Karol Kunovský a pán Jaroslav Kralčák 

konštatovali, že zápisnica zachytáva priebeh rokovania v plnom rozsahu. 

 

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

Jozefa Tomeka a MUDr. Pavla Caudta. 

   Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení 

poslanci MZ: Ing. Janka Drábiková a pán Michal Okruhlica. 

 

 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. Karol Kunovský a Ing. Augustín Pullmann. 

 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

 Hlasovaním (22:0:0) bolo zloženie návrhovej komisie schválené. 
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      Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 20. júna 2006 odporučila nasledovné 

úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva: 

      a/ materiál č. 4.15 - Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trnava za  

nehnuteľnosti vo vlastníctve FC Spartak a.s.  – odporučila podmienečne zaradiť na rokovanie 

mestského zastupiteľstva. V prípade, že do termínu rokovania mestského zastupiteľstva 

nepríde iné stanovisko FC Spartak a.s., materiál bude z rokovania mestského zastupiteľstva 

stiahnutý 

      b/ zaradiť do programu rokovania materiál č. 4.26 – Predaj pozemkov v k.ú. Zeleneč 

spoločnosti IB Industry Center s.r.o. 

      c/ zaradiť do programu rokovania materiál č. 4.27 -  Kúpa pozemku na Námestí   

Slovenského učeného tovarišstva v Trnave do majetku mesta 

     d/ zaradiť do programu rokovania materiál č. 4.28 -  Súhlas s použitím pozemku vo 

vlastníctve mesta na vybudovanie prístupovej komunikácie a prijatie daru 

     e/ nahradiť pôvodný materiál č. 7.2. – Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 

2006 z rozpočtu mesta Trnava novým materiálom 

     f/ v rámci bodu „rôzne“ zaradiť ako materiál č. 13.1. – Prejednanie protestu prokurátora 

proti VZN č. 179 

     g/ v rámci bodu „rôzne“ zaradiť ako materiál č. 13.2. – 2. Aktualizáciu rozpočtu mesta 

Trnava na rok 2006 

     h/ v rámci bodu „rôzne“ zaradiť ako materiál č. 13.3. – Informatívnu správu o postupe  

stavebného úradu pri povoľovaní stavby „Prestavba skladu MTZ na spaľovňu nebezpeč- 

ného odpadu“ . 

 

       Ing. Bošnák, primátor mesta – z odporúčaní mestskej rady navrhol vypustiť písm. a/ 

z dôvodu prehodnotenia situácie a telefonického rozhovoru so zástupcom FC Spartak Trnava 

a.s.. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

       Hlasovaním (23:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady pod bodom b/ až h/. 

       Hlasovaním (23:0:0) bol schválený celkový program rokovania júnového zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

  

      

 

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

mestského zastupiteľstva: 

 

 

Materiál č. 1.1. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ustanovuje trhový  

poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

počas príležitostného trhu – Trnavská brána 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo 

        

      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. 

      Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského   

zastupiteľstva  bez pripomienok. 
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 830, ktorým bolo schválené  

VZN č. 257. 

 

 

Materiál č. 1.2. – Rozpočet a organizačné zabezpečenie medzinárodného folklórneho 

                              festivalu Trnavská brána 2006 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo 

        

Rozprava: 

      Ing. Pullmann – konštatoval, že akcia sa uskutoční  v termíne o týždeň skôr a pritom 

Hlavná ulica je rozkopaná. Žiadal, aby pred konaním akcie bola predmetná ulica aspoň 

vyčistená.  

      Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že z jednej strany bude rozkopávka ukončená  

a uvedená do pôvodného stavu. Zabezpečenie vyčistenia priestorov je vecou organizačnej 

skupiny akcie. 

      Pozmeňovacie návrhy na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli. 

      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. 831 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

Materiál č. 2.1. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 57 

                              v znení noviel o Územnom pláne mesta centrálnej mestskej zóny 

                              Trnava 

____________________________________________________________________________   

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

         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. 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       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. 832. ktorým bolo schválené VZN č. 

258. 

 

 

 

Materiál č. 2.2. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 

227/2004 v znení noviel o Územnom pláne mesta Trnava 

a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj 

mesta Trnava 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 
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      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. 

 

Rozprava: 

       Mgr. Zachar – informoval, že materiálom sa zaoberala na svojom zasadnutí aj stavebná 

komisia, ktorá ho odporučila schváliť v predloženom znení. 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby na str. 22/2/2/9  v poslednom odstavci pred 

„záverečným ustanovením“ namiesto „V ČL.10“ uviesť ...V ČL. 18.... 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

       Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 833. ktorým bolo schválené VZN č. 

259. 

 

 

 

Materiál č. 2.3. - Neschválenie návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnava ZD 01/2006 

Obytná zóna Rodinné domy Za traťou 3 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

       Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 834. ktorým sa neschválila predmetná 

zmena územného plánu. 

  

 

 

Materiál č. 2.4. - Neschválenie návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnava ZD 03/2006  

Rodinné domy – Cukrová ulica – doplnok 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

       Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 835,  ktorým sa neschválila predmetná 

zmena územného plánu. 

  

      

 

 

Materiál č. 3.1. - Zadanie Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 
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Rozprava: 

       Ing. arch. Horák, odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ – uviedol, že v úzkej 

súčinnosti s majiteľom spoločnosti United Industries a spracovateľom územného plánu bolo 

zvolané rokovanie, na ktorom boli všetky požiadavky zapracované.  

      Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené neboli.  

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

       Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 836,  ktorým sa schválilo zadanie 

územného plánu Trnava – cukrovar. 

  

      

 

 

Materiál č. 3.2. - Zadanie Urbanistickej štúdie „IBV Za traťou II.“ 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

     Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli.  

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

       Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 837. ktorým sa schválilo zadanie 

urbanistickej štúdie a dal súhlas na spracovanie urbanistickej štúdie.     

 

 

 

Materiál č. 3.3. - Urbanisticko-architektonická štúdia „Národné strelecké centrum 

Trnava“ 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

    

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

       Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 838. ktorým sa súhlasilo s urbanisticko- 

-architektonickou štúdiou. 

 

 

 

 

Materiál č. 4. – Majetkové záležitosti 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR k majetkovým materiálom: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 

č. 4.1. - Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod 

bytovým domom na ul. Čajkovského 25,26,27 

____________________________________________________________________________ 
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        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

        Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 839 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.2. - Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 2540/38 v k.ú.   

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 3203 na ul. Kubinu 26 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

        Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 840 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.3. -Predaj podielov na pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome na Starohájskej 

ul. 7-9 v Trnave 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. 

        Hlasovaním (19:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 841 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.4. -  Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Trnava, parc. registra 

E č. 1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho 

vysporiadania 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby v bode 1/ návrhu uznesenia v písm. C/ správne 

uviesť ...Václav... 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

        Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 842 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.5. - Predaj pozemku vo vlastníctve mesta na Okružnej ul. v Trnave 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 843 v zmysle predloženého materiálu. 
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č. 4.6. - Predaj pozemkov SSC pod pripravovanou stavbou „Cesta I/51 Trnava – Severný  

obchvat, II. etapa“ 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 844 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

   

č. 4.7. - Predaj pozemku – predzáhradky v k.ú. Modranka 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 845 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.8. - Kúpa pozemku na Zelenečskej ul. v Trnave do majetku mesta 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov.  

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

        Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 846 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č.  4.9. - Kúpa pozemku pre križovatku J.Bottu – A.Sládkoviča – G.Dusíka 

____________________________________________________________________________ 

         Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.     

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  s novým návrhom uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje  

a) kúpu zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku v k. ú. Trnava p. č. 1022 – zast. pl. 

s výmerou, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, zapísaného  na LV č. 339 vo 

vlastníctve Jozefa Kuboviča nar. 4.8.1940 s manželkou Blaženou rod. Púdelovou, 

nar.20.11.1940, obaja bytom Trnava, G. Dusíka 7, do vlastníctva  Mesta Trnava za cenu 

600,00 Sk/m2 

b) kúpu zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemkov v k. ú. Trnava p. č. 1486/3 – ostatná 

pl. a 1486/2 – zast. pl. s výmerou, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, zapísaného  

na LV č. 4447 vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity Bratislava, IČO 003 976 87, do 

vlastníctva  Mesta Trnava za cenu určenú znaleckým posudkom. 
  2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

a ) pripraviť zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách     
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Termín: do 31. 7. 2006 

b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: do 30 dní po porealizačnom zameraní 

 

      Vzhľadom k tomu, že odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, hlasovalo 

sa o ňom i o uznesení súčasne. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

      Hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 847. 

  

 

 

č. 4.10. - Súhlas s použitím pozemku pre obec Biely Kostol pre IBV Na lúkach 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 848 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.11. - Súhlas s prijatím daru – pozemku v k.ú. Trnava /od Ing. Jána Walnera/ 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 849 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

  

č. 4.12. - Súhlas mesta s použitím pozemku na vybudovanie dočasnej prístupovej 

komunikácie k rodinnému domu na ul. J. Hlubíka v Trnave 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

        Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 850 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

         

č. 4.13. - Súhlas s použitím pozemkov mesta na sadové úpravy na Veternej ulici v Trnave 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        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. 851 v zmysle predloženého materiálu. 
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č. 4.14. - Zámena pozemkov Skladová – Starohájska v Trnave – Predaj pozemku na 

Starohájskej ul. v Trnave 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

        Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 852 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

         

č. 4.15. - Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trnava za nehnuteľnosti vo 

vlastníctve FC Spartak a.s.   

____________________________________________________________________________ 

Rozprava: 

        MUDr. Pavelek  - uviedol, že stanovisko FC Spartak a.s. bolo odovzdané poslancom pri 

prezentácii.  Zároveň  však konštatoval, že z návrhu vypadlo espreso Penalta. 

        Ing. Butko, zástupca primátora – informoval prítomných o liste zo Slovenského 

futbalového zväzu vo veci finančnej spoluúčasti / v čiastke 3 mil. Sk/ na realizáciu 

vyhrievaného trávnika na štadióne A. Malatinského. Zároveň podotkol, že telefonicky 

rozprával i s členom predstavenstva FC Spartak a.s. pánom Pórom. Podľa jeho vyjadrenia, na 

strane aktív FC Spartak a.s. sa nepočíta s espresom Penalta a z ich strany bude dané súhlasné 

vyjadrenie. Z ich strany súčasne vyplynula požiadavka zvýšenia ceny na 4 mil. Sk za sedadlá. 

Zástupca primátora sa v stručnosti vyjadril k technickému stavu sedadiel a podotkol, že 

navrhovaná suma zaplatená mestom by nebola preplatená. Finančné prostriedky z prenájmu 

espresa mesto využije do štadióna, v prospech FC Spartak. Mesto chce mať majetok 

v poriadku, pretože ak by došlo v budúcnosti k podstavbe tribúny štadióna, potom by sa 

nemuseli riešiť závažné majetkové problémy. Na záver svojho vystúpenia  na základe 

požiadavky od FC Spartak a.s. odporučil v bode 2. návrhu uznesenia zvýšiť cenu na ...4 mil. 

Sk...a z bodu 3b/ vypustiť text „a kúpnu zmluvu“ a doplniť nový bod uznesenia c/ s textom ... 

uzatvoriť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 2, v termíne do 10 dní od doručenia o povolení vkladu 

v zmysle bodu 1... 

          Čechovič, DUČMR – sa zaujímal, prečo sa ide spracovávať znalecký posudok, keď cena 

bude stanovená dohodou. Podotkol, že cena majetku bude  slúžiť pre mesto len ako 

delimitačný doklad k inventarizácii, preto odporučil z návrhu uznesenia vypustiť bod 2a/. 

          Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatovall, že majetok mesta, ktorý ide darovať FC 

Spartak a.s. je v hodnote cca 11 mil. Sk. Cena bude slúžiť len pre potreby účtovníctva a ak by 

sa čakalo na znalecké posudky, tak lehota odovzdania majetku by sa značne predĺžila. 

S návrhom pána Čechoviča na vypustenie bodu 3a/ z uznesenia súhlasil. 

          Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že ak by sa znalecké posudky robili, je 

presvedčený, že by bol zo strany FC Spartak a.s. väčší. Stožiare majú veľmi dobrú statiku 

a v prípade, že by sa stavali znovu, ich hodnota by bola niekoľko desiatok miliónov korún. 

Ostatné elektrické príslušenstvo je v prevádzke už 30 rokov a vyžaduje si rekonštrukciu. 

V prípade, že mesto preberie predmetný majetok, musí vložiť na rekonštrukciu cca 20 mil. Sk. 

Pretože štadión pre medzinárodné zápasy musí mať určitý technický štandard, mesto by 

nemalo byť v tomto smere malicherné. Veď futbal je starý fenomén v spoločnosti, tobôž 

v Trnave, kde je futbal históriou. Ak sa mesto rozhodlo do tejto záležitosti ísť, musí v nej 

pokračovať. 
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        Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že už pri rokovaniach bolo jasné, že zápasy 

v Trnave boli podmienené výstavbou národného futbalového štadióna. Reprezentačné zápasy 

sa musia hrať na štadiónoch na to vyhradených a môže sa stať, že na Slovensku nebude žiadny 

zo štadiónov na medzinárodné zápasy vhodný. Majetok je potrebné preto vysporiadať tak, aby 

to aspoň rámcovo splnilo podmienky. Investície, ktoré mesto ide do štadiónu vložiť, sú preto 

opodstatnené. 

    Mestská rada mesta Trnava hlasovaním podmienečne odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovanie o návrhoch: 

- Ing. Butka na zvýšenie ceny v bode 2/ uznesenia: 16:2:7 

- Ing. Butka na úpravu textu v bode 3b/ uznesenia a doplnenie nového bodu c/ : 19:0:6 

- p. Čechoviča: 17:1:8. 

        Hlasovaním (21:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 853, v ktorom boli zapracované 

hlasovaním schválené návrhy.   

 

  

 

č. 4.16. - Zriadenie vecného bremena pre kanalizačné potrubie na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta /odpadové potrubie z ČOV Zeleneč/ 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 854 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.17. - Zriadenie vecného bremena pre IBV Vodná  

____________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. 

        Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 855 v zmysle predloženého materiálu. 

        Ing. Bošnák, primátor mesta – po prečítaní uznesenia návrhovou komisiou odporučil  

v bode 3/ upraviť text na ...pripraviť zmluvu o budúcej... 

  

 

 

č. 4.18. - Zmena textu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 274/2004 zo 

dňa 24.2.2004 

____________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok.   

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

        Hlasovaním (18:1:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 856 v zmysle predloženého materiálu. 
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č. 4.19. - Výzva k ponukám na investora bytovej výstavby Obytného súboru Kočišské – 

Trnava  /rámcové podmienky/ 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva : 

a/ do návrhu uznesenia v bode 2 doplniť text ...zverejniť výzvu k ponukám v elektronických 

i printových médiách obvyklým spôsobom a kompletnú informáciu umiestniť na internetovej 

stránke mesta Trnava... 

b/ na str. 22/4/19/4 v časti II. bod 1.  doplniť do odstavca „Hranica obytného územia je 

definovaná....“ číslo bloku  ...6.2...... 

c/ na str. 22/4/19/7 v časti V.  bod 1. za slová „Písomné ponuky“ doplniť slová ...v slovenskom 

jazyku... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

        Hlasovaním (21:0:1) boli prijaté odporúčania mestskej rady.       

        Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 857 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 4.20. - Združenie finančných prostriedkov mesta Trnava a spoločnosti IN VEST s.r.o. 

Šaľa 

____________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

        Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 858 v zmysle predloženého materiálu. 

 

. 

č. 4.21. - Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 1635/62 v k.ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6320 na Čajkovského 

10,11,12,13 

____________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

        Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 859 v zmysle predloženého materiálu. 

 

        

 

č. 4.22. – Kúpa nehnuteľností v k.ú. Horné Orešany – Majdán 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

        Hlasovaním (24:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 860 v zmysle predloženého materiálu. 
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č. 4.23. – Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie vsakovacích šácht k stavbe 

                Tenisové centrum Trnava 

____________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

        Hlasovaním (24:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 861 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

       

č. 4.24. – Vzdanie sa práva mesta Trnava založeného zmluvou o dielo č. 216/2/2005 

                 /Mesto Trnava-INVEST Trnava – Enermont/ 

____________________________________________________________________________ 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – zdôvodnil spracovanie predloženého materiálu. Uviedol, že 

beží realizácia výstavby II. etapy  t.j. záložného vedenia a rekonštrukcia vedenia 

v Križovanoch. Podľa platných zásad, na základe uzatvorenej zmluvy realizáciu zabezpečovalo 

mesto Trnava prostredníctvom spoločnosti Invest Trnava. Realizácia prebieha v rámci 

regionálnej pomoci, z finančných prostriedkov, ktoré sú na účte mesta. Z dôvodu, že mesto 

nemá kompetencie na prevádzkovanie zariadení, uzatvorilo zmluvu so Západoslovenskou 

energetikou a.s. a zariadenia im odovzdalo do správy. Druhá etapa bola čiastočne financovaná 

aj z ich vlastných zdrojov a preto na mesto predložili návrh na prevzatie investorskej funkcie. 

Vzhľadom  k tomu, že mesto malo zmluvu o dielo, musí sa vzdať práva založeného zmluvou. 

Predstavenstvo Západoslovenskej energetiky a.s. na včerajšom zasadnutí odsúhlasilo dohodu 

a zmluvu, na základe ktorej mesto získa cca 169 mil. Sk za predaj prvej časti, zdroje tak 

potrebné na dofinancovanie južnej miestnej komunikácie a na likvidáciu SEMAT-u. 

      Pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (23:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 862 v zmysle predloženého materiálu. 

       

 

 

č. 4.25. – Predaj pozemkov na Františkánskej ulici konateľom spoločnosti INVEX s.r.o. 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom v bode 1. návrhu uznesenia v druhom riadku upraviť text na  

...parc. č. 95/34, zast. pl., výmera  704 m2, LV č. 5000.... 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Vzhľadom k tomu, že odporúčanie mestskej rady sa týkalo uznesenia, hlasovalo 

sa o ňom i o uznesení súčasne. 

        Hlasovaním (23:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 863, v ktorom bol zapracovaný 

schválený návrh mestskej rady.  
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č. 4.26. - Predaj pozemkov v k.ú. Zeleneč spoločnosti IB Industry Center s.r.o. 

____________________________________________________________________________ 

Rozprava: 

        Čechovič, DUČMR – odporučil z návrhu uznesenia v bode 1/ vypustiť slovo predbežný“. 

Svoj návrh odôvodnil tým, že Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč dalo v danej veci súhlas. 

        Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že k definitívnemu schvaľovaciemu procesu 

sa mestské zastupiteľstvo vráti a to po spracovaní všetkých geometrických plánov. Súhlas 

v uznesení by mal byť deklarovaný jasne, hoci vlastná realizácia bude ešte trvať. V území 

vznikne priemyselný park, ktorý bude z polovice v k.ú. Modranka, preto požiadal návrhovú 

komisiu, aby túto skutočnosť zapracovala v uznesení. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

        Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 864, v ktorom boli zapracované 

vznesené návrhy.  

 

  

 

 č. 4.27. – Kúpa pozemku na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 

                do majetku mesta 

____________________________________________________________________________ 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov. 

        Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 865 v zmysle predloženého materiálu.  

 

 

 

č. 4.28. – Súhlas s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie prístupovej 

                komunikácie a prijatie daru 

_______________________________________________________________________            

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že spracovateľ do materiálu doplní riešenie oplotenia. Požiadavka 

mestskej rady bola zapracovaná v predloženom návrhu uznesenia. 

        Hlasovaním (16:5:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 866. 

 

 

 

č. 4.29. – Združenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK Veterná 

___________________________________________________________________________ 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal poslancov o prerokovanie tohto materiálu, ktorý  

bol odovzdaný pri prezentácii. 

        Hlasovaním (26:0:0) bolo schválené prerokovanie materiálu. 

        Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval, že mesto investične zabezpečuje rekonštrukciu 

miestnej komunikácie Veterná, súčasťou ktorej bude i kruhová križovatka, ako aj cestička pre 

cyklistov a chodník pre chodcov. Spoločnosť SCT s.r.o., ktorá buduje v danej lokalite 

obchodné centrum, prejavila záujem spolupodieľať sa s mestom na nákladoch vybudovania 
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kruhovej križovatky do sumy max. 3 mil. Sk s podmienkou, že predmetné obchodné centrum 

bude napojené na jestvujúcu komunikáciu.   

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

        Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 867 v zmysle predloženého materiálu.  

 

 

 

Materiál č. 5.1. - Predaj bytov 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 19. 

       Hlasovaním (19:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 868 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 6.1. - Zrušenie Správy mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácie 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

       Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 868 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 6.2. - Založenie Správy mestského majetku, spoločnosti s ručením 

obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta Trnava  

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

   

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/ v návrhu uznesenia na str. 1 v písm. d/ za slová „vložený ako vklad vecí“ 

doplniť slová ...alebo prenajatých... 

b/ v návrhu uznesenia na str. 3 v poslednom riadku slovo „vodárenstvo“ nahradiť slovami 

...prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.... 

c/ v návrhu uznesenia na str. 4 v bode 2 v písm. a/ doplniť členov dozornej rady 

...JUDr. Jana Tomašovičová, bytom Trnava, J.Hajdóczyho č. 108 

   Ing. Mária Burzová, bytom Trnava,  Vajanského č. 31... 

         Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

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

         Hlasovaním (20:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 870. 
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Materiál č. 7.1. - Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mesta Trnava 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

Rozprava: 

      Ing. Butko, zástupca primátora – informoval prítomných o liste pána Hittricha na 

stiahnutie žiadosti o grant. Svoju žiadosť odôvodnil tým,  že na plánované štúdium na škole 

Berklee Coleege of Music v Bostone sa mu nepodarilo získať dostatočné množstvo finančných 

prostriedkov. Z toho dôvodu svoje štúdium je nútený presunúť na rok 2007.  

Na základe uvedených skutočností odporučil projekt č. 16 z materiálu vypustiť. 

      Viac pripomienok k materiálu vznesených nebolo. 

       

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom finančnej čiastky, ktorá je uvedená v poslednom stĺpci tabuľky: 

 

 
P.

č. 

Organizácia Odporučená čiastka 

Názov Celkové 

náklady 

Požadovaná 

čiastka 

Komisiou Mestskou 

radou 

1 Spolok sv. Vojtecha, 

Radlinského 5, Trnava 
960 885 500 000 450 000 450 000 

2 Dom spoločnosti Ježišovej 

v Trnave 
2 750 000 600 000 250 000 250 000 

3 Rímska únia Rádu sv. 

Uršule v Trnave 
1 321 923 500 000 300 000 300 000 

4 Farnosť sv. Mikuláša v Ta,   

Správa kostola sv. Heleny 
679 995 650 000 300 000 300 000 

5 Rímsko-katolícka cirkev, 

farnosť Trnava - mesto 
20 437 976 750 000 300 000 300 000 

6 Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Trnava - Kopánka 
240 000 80 000 60 000  60 000  

7 RK cirkev, správa Kostola 

sv. Jozefa v Trnave 
770 000 400 000 200 000 200 000 

8 RK cirkev, farnosť sv. 

Mikuláša Trnava 
700 000 200 000 200 000 200 000 

9 AESCULAP – družstvo  

neštát. zdravot.  prac. Ta 

91 000 84 000 70 000 70 000 

10 Fakultná  nemocnica - 

Neurologické odd. Trnava 
1 390 000 400 000 80 000 150 000 

11 Fakultná nemocnica -  

Interná klinika Trnava                                                      
751 718 650 000 200 000 200 000 

12 Stredisko Evanjelickej 

diakonie v Trnave 
1 586 601 800 000 100 000 100 000 

13 Arcibiskupské gymnázium 

v Trnave 
755 605 400 000 100 000 100 000 

14 Saleziáni don Bosca,  

Prevádzka v Trnave  
335 200 150 000 100 000 100 000 

15 Knižnica Juraja Fándlyho v 

Trnave 
1 100 000 300 000 100 000 100 000 

16 Jakub Hittich, Poľná 17, 1 295 188 100 000 25 000 25 000 
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Trnava  
17 Hádzanársky klub 47 

Trnava 

370 000 280 000 100 000 150 000 

18 Hádzanársky klub 47 

Trnava 
185 000 100 000 60 000 100 000 

19 Hokejový klub HK Trnava 500 000 200 000 70 000 70 000 

20 Hádzanársky oddiel ŠK 

Trnava - Modranka 
1 164 000 280 000 80 000 80 000 

21 Združenie brokových 

klubov Trnava 

104 000 83 200 60 000 60 000 

22 Jozef Dendiš, Vlárska 5 

Trnava 
128 000 117 000 50 000 50 000 

 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 871, z ktorého bol vypustený projekt  

č. 16 a zapracované odporúčania mestskej rady. 

 

 

 

Materiál č. 7.2. - Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu Zdravé mesto 

a návrh na poskytnutie finančného grantu na projekt „Krok vpred“ 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom finančnej čiastky, ktorá je uvedená v poslednom stĺpci tabuľky: 

 
P.

č. 

Organizácia Odporučená čiastka 

názov Celkové 

náklady 

Požadovaná 

čiastka 

Komisiou Mestskou 

radou 

1 Ladislav Šmidák, Hlboká 

21, Trnava 
50 000 20 000 15 000 15 000 

2 Emil Šaštinský, Sereďská 

203, Trnava 917 05 

70 000 50 000 15 000 15 000 

 

 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 872 v zmysle predloženého materiálu 

a odporúčaní mestskej rady. 

 

 

 

 

 

Materiál č. 8.1. – Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu Zdravé Mesto  

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová 
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       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

     Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

       Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 873. 

 

 

 

Materiál č. 9.1. - Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve 

mesta Trnava za rok 2005 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 

  

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že  do tabuľky  „informácia o výške a spôsobe využívania priamych 

nákladov mesta na športové areály a výške nepriamych dotácií“ budú doplnené i údaje zo 

strany Správy mestského majetku Trnava a Mestského úradu v Trnave.   

        Požiadavka mestskej rady bola spracovaná formou doplnku k materiálu č. 9.1., ktorý bol 

doručený poslancom spolu so spoločným spravodajom. 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

       Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 874.         

 

 

 

 

Materiál č. 10.1. - Žiadosť o prehodnotenie uznesenia MZ č. 751 zo dňa 21.2.2006 

/výstavba krematória/ 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek 

       

      Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

  Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

       Hlasovaním (24:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 875.         

 

 

 

Materiál č. 11.1. - Školské stravovacie zariadenia – Návrh zmeny v sieti škôl a školských  

zariadení MŠ SR 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo 

 

Rozprava: 

      Mgr. Zachar – odporučil upraviť text uznesenia, pretože mesto schvaľuje len žiadosť   

o zaradenie resp. vyradenie škôl a školských zariadení, ktorá sa podáva MŠ SR. 

      Ing. Bošnák, primátor  mesta – požiadal Mgr. Zachara, aby svoj návrh upresnil 

a v spolupráci s návrhovou komisiou zapracoval do návrhu uznesenia.  

  Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 
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        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

   Vzhľadom k tomu, že návrh sa týkal uznesenia, hlasovalo sa o ňom i o uznesení 

 súčasne. 

     Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 876, v ktorom bol zapracovaný  

vznesený návrh.        

    

 

 

Materiál č. 12.1. - Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 10.4.2006 do 5.6.2006  

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt 

 

      Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského    

 zastupiteľstva s návrhmi: 

a/  doplniť do návrhu uznesenia a dôvodovej správy zmenu termínu začatia výstavby   

v súvislosti s predajom pozemkov na ul. Hornopotočná – J.Hollého spoločnosti 

Trnava Inn v zmysle uznesenia MZ č. 600/2005 do 31.12.2006 

b/  doplniť do návrhu uznesenia a dôvodovej správy návrh na zmenu textu uznesenia 

MZ č. 680/2005, čo je podrobne rozpísané v rámci doplnku k materiálu č. 12.1.    

        Kontrolný súčet poslancov MZ:  27. 

      Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 877, v ktorom boli zapracované 

odporúčania mestskej rady. 

 

 

 

 Bod „ R ô z n e „ : 

 

 

Materiál č. 13.1. – Prejednanie protestu prokurátora proti VZN č. 179 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

         p. Čechovič, DUČMR – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil spracovanie materiálu, 

ktorým sa rieši protest okresného prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 179, 

ktorý bol dňa 5.6.2006 doručený na mesto. Zároveň oboznámil prítomných s obsahom 

protestu, ktorý tvorí prílohu materiálu. 

         Ďalej uviedol, že obec v zmysle § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pri výkone samosprávy okrem iného plní úlohy na úseku ochrany 

spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času 

predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. Toto oprávnenie umožňuje 

obci zabezpečiť riadne poskytovanie služieb obyvateľom obce. V zmysle dôvodovej správy 

k zákonu č. 453/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. ide však iba 

o rámcovú, všeobecnú úpravu, ktorá nesmeruje proti konkrétnym podnikateľom, ale upravuje 

všeobecné podmienky času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Uvedené 

ustanovenie zákona č. 369/1990 Zb. možno vykladať aj iným spôsobom, že obec si vo svojej 

samosprávnej kompetencii sama určí tieto pravidlá. A toto sa nachádza i v predmetnom 

Všeobecne záväznom nariadení č. 179 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode 
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a času prevádzky služieb na území mesta Trnava, v znení doplnku č.1, prijatého všeobecne 

záväzným nariadením č. 238.  

        Zároveň podotkol, že všeobecne záväzným nariadením sa uplatňuje právomoc mesta pri 

vydávaní rozhodnutí k prevádzkovému času z dôvodu zosúladenia záujmov mesta a jeho 

obyvateľov. Zároveň sa umožňuje mestu uplatnenie postupov a právomocí v zmysle zákona 

o obecnom zriadení, rešpektujúc práva podnikateľov, zabezpečujúc ako rozvoj 

podnikateľských aktivít, tak i práva a záujmy mesta a jeho obyvateľov. Využijúc ustanovenia 

predmetného nariadenia je možné riešiť resp. predchádzať sťažnostiam obyvateľov v oblasti 

rušenia nočného pokoja alebo poškodzovania verejného poriadku, či znečisťovaniu životného 

prostredia činnosťou prevádzkárne individuálnym posudzovaním žiadostí jednotlivých 

subjektov. Pri individuálnom posudzovaní bol zároveň využitý aj inštitút povoľovania 

prevádzkového a predajného času na skúšobnú dobu u žiadateľov, ktorých návrh času 

presahuje 22.00 hodinu, za ktorou je verejný záujem mesta o zvýšenú ochranu občanov. 

Výkladom okresnej prokuratúry by sa odobrali kompetencie mestu a mesto by nemalo ani 

komplexnejšiu evidenciu o podnikateľských subjektoch, čo od mesta vyžadujú ostatné orgány 

verejnej správy.  

         Na záver uviedol, že materiálom sa zaoberala na svojom zasadnutí dňa 20.6.2006 

mestská rada. Hlasovaním ho odporučila na rokovanie mestského zastupiteľstva s alternatívou 

2/. V zmysle predmetnej alternatívy sa pripraví návrh zmeny všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorý bude predložený na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, t.j. 

5.9.2006. Vyriešia sa tým veci, ktoré boli prokuratúrou napadnuté tak, aby to bolo v súlade 

s platnou legislatívou. 

        V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

        Kontrolný súčet poslancov MZ:  27. 

        Hlasovaním (25: 0: 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

        Hlasovaním (26: 0: 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 878 v zmysle alternatívy 2/. 

 

 

 

Materiál č. 13.2. – 2. Aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 

____________________________________________________________________________  

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

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

rozpočtu mesta v príjmovej i výdavkovej časti.  

 

Rozprava: 

        Ing. Butko – odporučil v rámci príjmov upraviť rozpočet v položke „výnosy z majetku 

mesta – z predaja majetku“ zo 45 mil. na 47 mil. Sk v súvislosti so sedadlami na štadióne 

FC Spartak a.s. 

        Ing. Dienerová, prednostka MsÚ – konštatovala, že mesto musí mať rozpočet vyrovnaný, 

preto odporučila doplniť aj uznesenie. 

        Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že rozpočet sa nebude umelo upravovať teraz. 

Pretože pokiaľ sa transakcie zrealizujú, bude sa pripravovať ďalšia aktualizácia rozpočtu, 

v rámci ktorej to bude premietnuté.  

        Ing. Burzová, ekonomický odbor MsÚ – podotkla, že v súvislosti s prijatým uznesením 

k štadiónu sa rozpočet mesta stáva schodkovým. 

        Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že schválil sa i predaj majetku v k.ú. Zeleneč, 

čo by malo tiež v rozpočte figurovať a rovnako i príjem za predaj energetických zariadení. 
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        Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že ak by sa teraz mala urobiť presná aktualizácia, 

riešiť by sa mala i záležitosť schválených dotácií. Preto odporučil počkať na ďalšiu 

aktualizáciu, ktorá bude spracovaná na základe uzatvorených zmlúv. Uznesenie preto 

neodporúčal upravovať.  

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Spolu so spoločným spravodajom bol zaslaný i dodatok k 

materiálu. 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

       Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 879 s tým textom, ktorý bol súčasťou 

predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 13.3. – Informatívna správa o postupe stavebného úradu pri povoľovaní 

stavby„Prestavba skladu MTZ na spaľovňu nebezpečného odpadu“ 

____________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

         p. Čechovič, DUČMR – podotkol, že v jednotlivých odstavcoch dôvodovej správy je 

popísané všetko, čo sa v danej veci udialo a prečítaním niektorých viet zo správy by sa narušil 

kontext. Ako je konštatované, výstavba spaľovne je v rozpore s územným plánom. Medzitým 

prebehlo viacero rokovaní, ktoré sú tiež rozpísané. Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie 

mesta a vec vrátil na nové konanie. Vzhľadom k tomu, že neprišlo k podpísaniu rozhodnutia, 

plynie táto lehota, t.j. ku dňu 20.6.2006 prešlo ďalších 25 dní a celkovo 85 dní. V súčasnosti 

je možné konštatovať, že keď neprišlo k podpisu pripraveného stavebného povolenia, Mesto 

Trnava ako príslušný správny orgán nerozhodlo v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2 správneho 

zákona, teda v 60-dňovej lehote a voči mestu môžu byť uplatňované postupy proti nečinnosti. 

V zmysle tejto skutočnosti je naformulovaný i text uznesenia, ktorý je súčasťou materiálu.  

Primátor mesta v liste zo dňa 15.6.2006, adresovanom na Krajský stavebný úrad Trnava 

celú situáciu vysvetlil a konštatoval, že ako štatutár mesta je viazaný uznesením mestského 

zastupiteľstva. Zo strany mesta sa teda nejedná o nečinnosť, ale o snahu zosúladiť 

protichodné stanoviská a zodpovedne rozhodnúť v súlade s územným plánom mesta, ktorý je 

originálnou kompetenciou samosprávy. 

Zároveň prečítal i list pána Kukana, ministra zahraničných vecí SR, v ktorom žiada primátora 

mesta /v nadväznosti na telefonát/ o podporu tejto záležitosti, aby Slovenská republika 

neprišla o zdroje zo zahraničia na výstavbu spaľovne nebezpečného odpadu v areáli Fakultnej 

nemocnice Trnava.  

        Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že všetko je podrobne rozpísané v správe. 

Vznikol problém, že keď mesto zabezpečuje stavebný úrad, nemôže byť účastníkom konania 

podľa zákona. Z toho dôvodu i návrh uznesenia je koncipovaný tak, že keď krajský stavebný 

úrad chcel konať, tak mohol rozhodnúť už pri prvom rozhodnutí mesta. Napriek tomu vrátil 

vec na nové konanie. Je tu teda dilema, pretože ako primátor nevetoval uznesenie mestského 

zastupiteľstva a mal by podpísať stavebné povolenie, ktoré je v rozpore s predmetným 

uznesením. Rozhodnúť by mal teda odvolací orgán. 

        Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva spracovaný v zmysle pripomienok vznesených na rokovaní mestskej rady. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

         Hlasovaním (23:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 880 v zmysle predloženého materiálu.  
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  A/ 

Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval prítomných, že dnes t.j. 27.6.2006 o 19.00 hod.  

Trojičnom námestí v Trnave bude slávnostné otvorenie medzinárodnej olympiády detí 

a mládeže Kalokagatia 2006. Olympiády sa zúčastní viac než 2000 detí a mladých ľudí zo 

siedmich štátov. O 21.45 hod. sa uskutoční otvárací koncert Trnavského leta 2006.   

 

B/ 

  Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že ako býva zvykom, dvakrát v roku si na mestskom 

zastupiteľstve pripomíname okrúhle životné jubileá poslancov mestského zastupiteľstva. 

V prvom polroku 2006 oslávil 60 rokov pán Marián Kramár. V mene všetkých prítomných  

  i v mene svojom mu zaželal veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom i pracovnom 

živote. 

 

 

         V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „interpelácie poslancov“. 

  V rámci tohto bodu programu interpelácie vznesené neboli. 

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

   uznesenia od č. 830 po č. 880 vrátane. 

 

          Ing. Bošnák, primátor mesta skonštatoval, že prerokované boli všetky písomné materiály 

v rámci schváleného programu rokovania. Poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil so želaním príjemne strávených 

dovolenkových dní,  s načerpaním síl do ďalšej práce. Poslancov mestského zastupiteľstva 

a ostatných prizvaných pozval do priestorov Západoslovenského múzea v Trnave na spoločné 

stretnutie, za účelom zhodnotenia práce poslaneckého zboru za prvý polrok 2006. 

           

 

     

         

 

 

 

 

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