Zápisnica
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
________________________________________________________________
Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
konaného 4. septembra 2007v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________
Prítomní: 30 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
prednostka Mestského úradu v Trnave
9 vedúcich odborov mestského úradu
1 vedúci úseku mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
4 riaditeľia mestských organizácií
9 riaditeľov základných škôl
1 riaditeľ základnej umeleckej školy
riaditeľ Kalokagatie CVČ
zástupca Trnavského samosprávneho kraja
1 zástupca orgánu štátnej správy
3 zástupcovia médií
3 občania
zapisovateľka

P r o g r a m:
a/ Otvorenie
1.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 256 o spôsobe
opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa
školského zariadenia
2.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane pred hlukom na území mesta Trnava
3.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k VZN č. 105
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení VZN č. 163, VZN č. 201
a VZN č. 285
4.1. Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
4.2. Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole III.“ Trnava
4.3. Zmena časti urbanistickej štúdie „IBV Kozácka ulica“
5. Majetkové záležitosti
6.1. Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
6.2. Predaj bytov
7.1. Založenie združenia „Automobilový klaster – Západné Slovensko“
8.1. Návrh na poskytnutie finančných grantov z rozpočtu mesta Trnava
9.1. Vyhodnotenie opatrení prijatých v súvislosti s optimalizáciou v oblasti základného
školstva a ich ekonomický dopad za obdobie 9/2006 až 1/2007
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10.1. Založenie partnerských vzťahov medzi mestami Trnava v Slovenskej republike
a Novo Mesto v Slovinskej republike
11.1. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 29.2.2008
12.1. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007
12.2. Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za
obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007
13.1. Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v I. polroku 2007 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb
nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
14.1. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 6.6.2007 do 14.8.2007
15. R ô z n e
15.1. Vyhlásenie roku 2008 za „Rok mesta Trnava“
15.2. Spolufinancovanie projektu ADHOC
16. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
17. Rekapitulácia uznesení
18. Z á v e r.
5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. V úvode rokovania privítal prítomných poslancov
mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 26 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
zvýšil počet poslancov na 30.) Zároveň konštatoval, že z rokovania mestského zastupiteľstva
sa písomne ospravedlnila poslankyňa Ing. Eva Zatková.
Za overovateľov zápisnice z 5. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení
poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Janka Drábiková a MUDr. Branislav Kramár.
Na zasadnutí bola overená zápisnica zo 4. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2007. Overovatelia zápisnice Ing. Ján Jobb a Mgr. Jozef Pikna
skonštatovali, že v zápisnici je spracovaný priebeh rokovania v plnom rozsahu, čo potvrdili
svojím podpisom.
Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov MZ
Mgr. Mariana Rozložníka a Karola Opatovského.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení
poslanci MZ: Ing. Ján Jobb a Stanislav Hric.
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: MUDr. Marianna Čapeľová a Ing. Jozef Alchus.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (25:0:0) bolo zloženie návrhovej komisie schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 28. augusta 2007 odporučila nasledovné
úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva:
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a/ stiahnuť materiál č. 3.1. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva
doplnok č. 4 k VZN č. 105 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení VZN č.
163, VZN č. 201 a VZN č. 285, ktorý po dopracovaní bude predložený na ďalšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva
b/ doplniť materiál č. 5.12. - Súhlas s vložením majetku mesta Trnava do Trnavskej
vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom Priemyselná ul. č. 10, Piešťany z dôvodu, že záujem
o vloženie majetku do TAVOS a.s. môžu akcionári prejaviť do 15.9.2007 a po tomto termíne
začne TAVOS a.s. s realizáciou kompletných dokladov pre uskutočnenie vloženia majetku do
spoločnosti
c/ doplniť materiál č. 5.13. - Súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou Trnava Inn
s.r.o., z dôvodu žiadosti predloženej 28.8.2007 spoločnosťou Trnava Inn s.r.o. v zmysle
podmienok uzatvorených v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.
d/ zaradiť do programu rokovania v bode „rôzne“ ako materiál č. 15.3 - Pristúpenie mesta
Trnava do lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie subregiónov Trnava a Senica.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k programu rokovania neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie programu
rokovania.
Hlasovaním (22:0:0) bol schválený program rokovania júnového zasadnutia mestského
zastupiteľstva, vrátane odporúčania mestskej rady.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava pristúpilo k prerokovaniu jednotlivých materiálov
podľa schváleného programu rokovania.
Materiál č. 1.1.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 256 o spôsobe
opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy
a riaditeľa školského zariadenia
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení
noviel.
V určenej lehote neboli pripomienky k nemu uplatnené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Ing. Pobiecký – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil predkladaný materiál, ktorý
vychádza z preneseného výkonu štátnej správy.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 130, ktorým bolo schválené VZN č.
288.
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Materiál č. 2.1.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane pred hlukom na území mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení
noviel.
V určenej lehote neboli pripomienky k nemu uplatnené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na prijatie uznesenia, ktoré je uvedené na str. 5-2/1/8 z toho dôvodu,
že súčasná právna úprava zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobúda účinnosť dňom 1.9.2007
nedáva obciam také kompetencie, ktoré umožňoval zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom
zdravotníctve.
p. Čechovič, DUČMR – v rámci spravodajskej správy uviedol, že návrh všeobecne
záväzného nariadenia vyplynul z diskusie na posledných rokovaniach mestského
zastupiteľstva i v súvislosti s prerokovaním protestu okresného prokurátora, ktorý pre
nezákonnosť navrhol zrušiť čl. 5,6,8,9 vo všeobecne záväznom nariadení č. 261. Týmto
procesom boli v predmetnom nariadení vypustené ustanovenia týkajúce sa problematiky
hlučnosti a hluku na území mesta Trnava; uznesením sa dohodlo na spracovaní samostatného
nariadenia, ktoré sa bude touto problematikou zaoberať. V priebehu spracovania nariadenia
došlo k zmene legislatívy a od 1.9.2007 nadobúda účinnosť zákon č. 355/2007 Z.z. (resp.
niektoré ustanovenia od 1.1.2010), ktorým boli zrušené pôvodné ustanovenia. V zmysle nich
boli obce oprávnené a povinné vydávať a prijímať rozhodnutia, resp. všeobecne záväzné
nariadenia na ochranu pred hlukom na území obce. Spracované a na internetovej stránke
mesta zverejnené nariadenie nemôže mestské zastupiteľstvo prijať, pretože je to v rozpore
s platnou legislatívou. V oblasti ochrany pred hlukom v platnosti zostáva VZN č. 134.
Občania a obyvatelia môžu v prípade rušenia nočného pokoja využívať tento inštitút ochrany.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že ako už bolo spravodajcom spomenuté, od
1.9.2007 platí nová právna úprava, ktorou boli obciam a mestám odobraté kompetencie. Čo sa
týka návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane pred hlukom na území mesta Trnava,
prešiel na meste celý legislatívny proces a poslanci i obyvatelia mali možnosť posúdiť, či
spracované nariadenie by bolo prospešné. Problém v tejto oblasti zostal a je pomerne vážny.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 131, ktorým na základe predložených
informácií nebolo všeobecne záväzné nariadenie prijaté.
Materiál č. 4.1.
Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na schválenie alternatívy B.
Zároveň požiadala spracovateľa materiálu o doplnenie mapky k zmene K, so zakreslením
súčasného stavu a požiadavky spoločnosti Mercedes Truck & Chrysler.
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Ing. Tomek – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil predkladané zmeny. Zmena J sa
týka úpravy regulatívov záväznej časti územného plánu, v ktorej sa doplňujú regulatívy
funkčných plôch bývania, vybavenosti, športu a zelene. Zmena K rieši zmenu napojenia na
južný obchvat na základe požiadavky investora - spoločnosti Mercedes Truck & Chrysler. Vo
veci navrhovanej investície boli spracované návrhy na zmenu, spracované v dvoch
alternatívach. Uskutočnilo sa viacero rokovaní a v snahe riešiť vzniknutú situáciu bol
investorovi zo strany mestského úradu predložený návrh, ktorý by pri jeho ústretovosti
a zasunutí objektu o cca 6 m od ním navrhovanej uličnej čiary, mohol ponechať vetvu
križovatky v stave, ktorý je plne v súlade s územným plánom. Na základe výsledkov rokovaní
mestská rada odporučila alternatívu B.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Daučo – informoval prítomných, že stavebná komisia sa s návrhom zaoberala
a stotožnila sa s riešením v zmysle alternatívy B.
Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (25:0:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (24:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 132, ktorým bol daný súhlas na
povolenie spracovania zmien J a K v zmysle alternatívy B.
Materiál č. 4.2.
Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole III.“ Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Ing. Tomek – v rámci spravodajskej správy uviedol, že záležitosť je realizovaná na podnet
vlastníka pozemkov. Vzhľadom na územné pomery je potrebné, aby urbanistická štúdia
preverila možnosti využitia územia najmä z hľadiska spôsobu zástavby zóny s veľkosťami
jednotlivých stavebných pozemkov, so zreteľom na existujúcu okolitú zástavbu a začlenenia
zóny do organizmu mesta.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Daučo – uviedol, že materiálom sa zaoberala aj stavebná komisia, ktorá v zápise
upozornila na ďalšie možnosti, čakajúce na mesto v súvislosti s kanalizáciou a napojením
územia na predĺženie osi ulice J. Hlúbika.
Ing. Klokner – upozornil na nesprávne uvedený termín v bode 3/ návrhu uznesenia.
Vzhľadom k tomu, že pripomienka poslanca Kloknera mala technický charakter,
hlasovalo sa o nej i o uznesení súčasne.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 133, s úpravou termínu v bode 3/
...do 30.9.2007...
Materiál č. 4.3.
Zmena časti urbanistickej štúdie „IBV Kozácka ulica“
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Ing. Tomek – spravodajskou správou uviedol predkladaný materiál. Schválený zámer
výstavby v lokalite Kozácka riešil návrh radovej zástavby, pričom však dochádza k problému,
ktorý bráni realizácii schválenej štúdie. Hlavným problémom je predĺženie komunikácie, ako
aj výstavba inžinierskych sietí vzhľadom na nemožnosť majetko-právneho vysporiadania
pozemku, ktorý je vo vlastníctve firmy LM Financ. /Táto situácia je spôsobená tým, že od
jediného konateľa spoločnosti nie je možné podpis získať./ Investor preto nemôže realizovať
schválenú radovú zástavbu, pozemok uvažuje rozdeliť na dva pozemky a realizovať výstavbu
dvoch rodinných domov, kde v každom budú tri bytové jednotky.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Daučo – uviedol, že stavebná komisia chápala štúdiu ako záväznú pre toto územie a
preto je potrebné jej preschválenie. Ak príde k dohode s vlastníkmi pozemkov, predmetnú
štúdiu odporučil preschváliť.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 134 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 5.
Majetkové záležitosti
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
5.1.
Vyhodnotenie ponukového konania na predaj pozemkov
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, že spracovateľ materiálu požiada víťaza ponukového konania /t.j. Ing.
Eleonóru Jablonickú, žiadateľa o zmenu subjektu budúceho nadobúdateľa/ o predloženie
dokladov o zaregistrovaní spoločnosti s ručením obmedzeným ku dňu konania mestského
zastupiteľstva.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Mgr. Rozložník – na základe podkladov spracovateľa materiálu informoval o doručenom
výpise z obchodného registra Okresného súdu Trnava o zaregistrovaní spoločnosti „Ing.
Eleonóra Jablonická s.r.o., Hlboká 5972/11, 917 00 Trnava“. Následne, po odporučení
spracovateľom materiálu, navrhol do uznesenia doplniť text s tým, že najskôr sa schváli
predaj Ing. Eleonóre Jablonickej ako fyzickej osobe a následne sa schváli zmena kupujúceho
z fyzickej osoby na právnickú osobu.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 135 s textom v zmysle predloženého
materiálu a doplnku.
5.2.
Predaj pozemku v k.ú. Modranka na Jarnej ul. manželom Vaškovým
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 136 v zmysle predloženého materiálu.
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5.3.
Predaj pozemku pre výstavbu na Ulici J. Slottu v Trnave
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, že mestský úrad do materiálu doplní vyjadrenie, či výstavba
polyfunkčného objektu je v súlade s Územným plánom mesta Trnava.
Mestská rada zároveň požiadala o doloženie stanoviska VMČ č. 4, ktorý sa záležitosťou
zaoberal na svojom zasadnutí 20.6.2007. Text výpisu zo zápisnice je nasledovný:
VMČ sa prikláňa k názoru, že zámer výstavby polyfunkčného domu na rohu ulíc J. Slotu
a Clementisovej na p.č. 5671/163 nie je vhodný pre túto lokalitu a vzhľadom k tomu, že taktiež
nie je v súlade s územným plánom nedoporučuje Mestskému úradu vydanie súhlasu so
stavbou.
Stanovisko MsÚ – Odboru územného rozvoja a koncepcií tvorí v zmysle požiadavky
mestskej rady prílohu spoločného spravodaja.
Mgr. Rozložník – konštatoval, že majetková komisia odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Vzhľadom
na nesúhlasné stanovisko výboru mestskej časti záujemca o kúpu pozemku - Mgr. Plesnivá –
upresnila svoj podnikateľský zámer na vybudovanie polyfunkčného objektu, v prízemí
ktorého bude firma, športová predajňa, obchodné priestory pre obyvateľov sídliska. V prvom
nadzemnom podlaží budú priestory na bývanie.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (21:4:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 137 v zmysle predloženého materiálu.

5.4.
Predaj podielov z pozemku parc. č. 5292/47 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom
dome súp. č. 6561 na Poštovej 26
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 138 v zmysle predloženého materiálu.

5.5.
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/9 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6777 na Ul. Na hlinách 5,6
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 139 v zmysle predloženého materiálu.
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5.6.
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/96 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5713 na Tehelnej ulici 13,14,15 v Trnave
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 140 v zmysle predloženého materiálu.

5.7.
Súhlas s použitím pozemku a s prijatím daru na Botanickej ulici
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 141 v zmysle predloženého materiálu.

5.8.
Súhlas s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie parkovacích miest
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (25:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 142 v zmysle predloženého materiálu.

5.9.
Výpožička pozemku na Nám. Slov. uč. tovarišstva v Trnave na zriadenie prístupovej
komunikácie k rodinným domom
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 143 v zmysle predloženého materiálu.
5.10.
Pozemok užívaný mestom Trnava na Ulici Ovocná
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
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V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (25:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 144 v zmysle predloženého materiálu.

5.11.
Zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava pre verejný rozvod tepla „Zokruhovanie HV Nitrianska – A.Žarnova,
Trnava“
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 145 v zmysle predloženého materiálu.

5.12.
Súhlas s vložením majetku mesta Trnava do Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. so
sídlom Priemyselná ul. č. 10, Piešťany
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že pri realizovaní prípravy závodu PSA bol zo
strany mesta daný podnet na rekonštrukciu vodovodu na trase Trnava-Malženice, z dôvodu
jeho nefunkčnosti. Požiadavka bola vznesená na š.p. ZsVAK, ku ktorého transformácii neskôr
prišlo. Aktivity boli realizované v rámci vyvolaných investícií a cez regionálnu pomoc mesto
získalo finančné prostriedky. Okrem rekonštrukcie bol vybudovaný aj nový prívod vodovodu
do PSA, tiež z prostriedkov regionálnej pomoci, investícia mesta – časť kanalizácie v m.č.
Modranka – čiastočne z prostriedkov PHARE a ŠFŽP a prostriedkov mesta. Po 1,5 roku
rokovaní dozorná rada spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. prijala návrh riešenia
na navýšenie majetku spoločnosti, ktorý bude platiť pre všetky obce a mestá, ktoré budú
majetok vkladať. Majetok financovaný mimo vlastných zdrojov obcí a miest sa bude
započítavať do výšky 5% akcií a navýši sa hodnota majetku a obchodných podielov. Majetok
financovaný z vlastných zdrojov a úverov bude braný v plnej výške. Každé navyšovanie
obchodného imania podlieha znaleckému posudku. Tento model bol odsúhlasený i valným
zhromaždením spoločnosti.
V rozprave na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 146 v zmysle predloženého materiálu.

5.13.
Súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou Trnava Inn s.r.o.
___________________________________________________________________________
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál zaradiť do programu
rokovania mestského zastupiteľstva.
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V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky vznesené neboli.
Po predložení návrhu uznesenia návrhovou komisiou vystúpil s pripomienkou Ing.
Pobiecký, DUČMR. V súvislosti s informáciou, uvedenou v spoločnom spravodaji na str. 10
k plneniu uznesenia MZ č. 968/2006 navrhol do prečítaného uznesenia doplniť text :
...doriešiť zámennú zmluvu na základe listu spoločnosti z 11.5.2007 medzi spoločnosťou
Trnava Inn a spoločnosťou Apartment; počas výstavby hotela doriešiť nájomnú zmluvu medzi
spoločnosťou Trnava Inn a mestom Trnava na pozemok pod hlavným vstupom; po výstavbe
hotela podpísať zmluvu o uzatvorení vecného bremena na pozemok pod hlavným vstupom do
hotela...
Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil poslancom navrhovaný text doplnku uznesenia
zapracovať ako podmienku v bode 1/ návrhu uznesenia.
Ďalšie pripomienky k návrhu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (28:0:1) bol prijatý návrh Ing. Pobieckého.
Hlasovaním (26:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 147, v ktorom bol zapracovaný návrh
Ing. Pobieckého formou podmienky v závere bodu 1/.

Materiál č. 6.1.
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s úpravou textu 4.ods. na str. 6-1/5/3 dôvodovej správy po preverení na SMM
Trnava s.r.o.: ...Podľa vyjadrenia SMM Trnava s.r.o. menovaná má uhradené nájomné za byt
a pohľadávka k 14.6.2007 je za poplatky z omeškania a súdne trovy vo výške 29 045 Sk...
a preverením či navrhovaná výnimka je v zmysle „Nakladania s bytmi...“
Stanovisko spracovateľa materiálu - odboru sociálneho MsÚ k požiadavke mestskej rady:
Nakoľko byt, o ktorý žiada menovaná nie je sociálnym bytom, je potrebné pre jeho pridelenie
schválenie výnimky MZ z materiálu. Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava bolo
prijaté MZ dňa 24.2.2004 uznesením 261/2004. Možnosť schválenia výnimky MZ z týchto
zásad je v záverečných ustanoveniach v hlave III. pod bodom 2.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Úpravy navrhované mestskou radou mali odporúčajúci charakter, preto sa o nich
nehlasovalo.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 148 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 6.2.
Predaj bytov
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
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Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 149, ktorým bol schválený predaj bytov
nájomcom v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 7.1.
Založenie združenia „Automobilový klaster – Západné Slovensko“
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pri prezentácii na rokovanie mestského zastupiteľstva poslanci obdržali nový návrh
materiálu s názvom „Založenie združenia za účelom rozvoja inovácií, vzdelávania,
energetického a automobilového priemyslu v regióne“, o obsahu ktorého v rámci
spravodajskej správy informoval Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Bošnák, primátor mesta – bližšie vysvetlil zmenu, ktorá je zapracovaná v materiáli
a vyplýva zo záverov z rokovania na Ministerstve hospodárstva SR, ktoré sa uskutočnilo
v minulom týždni. Týka sa podpory tohto zámeru, vychádzajúceho z koncepcie dotačnej
politiky Európskej únie, programu inovácií. Ministerstvo pripravilo metodický pokyn pre
predloženie návrhov a ako sa zistilo, návrh mesta bol vopred spracovaný v takej forme, v akej
bola požiadavka ministerstva. Do projektu budú zapojené niektoré fakulty Slovenskej
technickej univerzity napr. Materiálovo-technologická fakulta, Chemicko-technologická
fakulta, Stavebná fakulta a Elektrotechnická fakulta, o čom sa s rektorom a prorektorom
univerzity už rokovalo. Na štvrtok 6.9.2007 je zvolané rokovanie k Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja s podnikateľmi, verejnosťou a štátnou správou, na ktorom bude
prezentované aj toto združenie. Deklarovaná bude výzva na spoluprácu, na rozvoj celého
projektu, so šancou na vytvorenie podmienok pomoci pre firmy a to nielen na území nášho
kraja. V minulom roku mesto získalo 2,3 mil. Sk na prípravné práce a v súčasnosti sa hľadajú
cesty na jeho zabezpečenie. Predložený návrh odporučil prijať. Na základe celkového vývoja
prác a odsúhlasenia projektu by sa ďalej pokračovalo.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 150 v zmysle materiálu predloženého
pri prezentácii.
Materiál č. 8.1.
Návrh na poskytnutie finančných grantov z rozpočtu mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním: dotáciu pre FN – urologické oddelenie presunúť do roku 2008
z dôvodu, že mesto má v rozpočte pre rok 2007 finančné prostriedky už vyčerpané. Žiadosť o
dotáciu opätovne prerokuje príslušná komisia mestského zastupiteľstva a žiadateľ doplní
ďalšie zdroje financovania projektu. V bode b/ odporučila FN – pavilónu chirurgických
disciplín dotáciu v čiastke 57.000,- Sk na zakúpenie laparoskopickej jednotky.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:

13
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že 3.9.2007 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej
rady Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice a informoval o schvaľovaní
prostriedkov na projekt pre pavilón chirurgických disciplín. Zatiaľ bolo schválených 400 tis.
Sk a bude sa pokračovať v schvaľovacom procese jednotlivými zastupiteľstvami. Radou bola
schválená ďalšia finančná suma 200 tis. Sk. Ďalej uviedol, že výzva združenia na pomoc
tomuto projektu v čiastke 2% ročného výrubu dane za jadrové zariadenia vzišla z toho, že
rozdelením spoločnosti EBO Jaslovské Bohunice na dve firmy, získali obce a mestá v regióne
duplované dane za jadrové zariadenia. Z týchto zdrojov bol už v minulosti zakúpený prístroj
pre Nemocnicu v Piešťanoch. Vzhľadom k tomu, že rozpočet mesta Trnava je vyrovnaný a
v rozpočte mesta Trnava na rok 2007 v grantovom programe v položke dary a dotácie bola už
čiastka vyčerpaná, úprava rozpočtu bude riešená následne, pri aktualizácii rozpočtu mesta
v mesiaci október 2007.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (29:1:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 151 v zmysle odporúčaní mestskej
rady.
Materiál č. 9.1.
Vyhodnotenie opatrení prijatých v súvislosti s optimalizáciou v oblasti základného
školstva a ich ekonomický dopad za obdobie 9/2006 až 1/2007
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu o zdôvodnenie čiastky úspory
uvedenej v ods. 4 na str. 9-1/5/5 dôvodovej správy a úspory uvádzanej v tabuľke prílohy č. 2/.
Stanovisko spracovateľa, MsÚ – odboru vzdelávania, športu a kultúry bolo zapracované
v spoločnom spravodaji v nasledovnom texte: Ods.. 4 vysvetľuje zhrnutie tabuľky č. 2 úsporu v počte 21 zamestnancov a úsporu nákladov za obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2007 v
sume 747 tis. Sk.
PhDr. Hrnčírik – v rámci spravodajskej správy upozornil na doplnok, ktorý poslanci
obdržali pri prezentácii a ktorý sa týka opravy súčtovej chyby v prílohe č. 1/, týkajúcej sa
Základnej školy Gorkého.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
nehlasovalo.
Hlasovaním (26:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 152 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 10.1.
Založenie partnerských vzťahov medzi mestami Trnava v Slovenskej republike a Novo
Mesto v Slovinskej republike
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou pripomienkou - v návrhu uznesenia v bode 1/ Súhlasí
upraviť text ...s návrhom dohody O založení partnerských vzťahov /ďalej pokračuje pôvodný
text/.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval, že iniciátorom dohody bol slovenský
zastupiteľský úrad v Ľubľane, avšak z dôvodu konania sa komunálnych volieb na obidvoch
stranách, došlo k posunu pri podpise dohody. Zároveň podotkol, že podmienkou platnosti
dohody bude jej schválenie zastupiteľstvami oboch miest.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (29:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 153 so zapracovaním odporúčania
mestskej rady.
Materiál č. 11.1.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 29.2.2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
p. Okruhlica – v rámci spravodajskej správy konštatoval, že v zmysle § 18 f/ ods. l
zákona č. 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predkladať
mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Klokner – podotkol, že v materiáli sú uvedené kontroly, avšak mohlo sa uviesť, či
nedostatky zistené kontrolou boli vážne alebo len drobné. Pre budúcnosť odporučil v správach
uvažovať aj o doplnení tej záležitosti, o aké nedostatky sa jednalo.
Ing. Bošnák, primátor mesta – ospravedlnil hlavného kontrolóra z neúčasti na rokovaní
mestského zastupiteľstva a reagoval na vznesenú pripomienku. Uviedol, že predložená správa
o plnení plánu kontrolnej činnosti má len informatívny charakter a každý z poslancov
mestského zastupiteľstva má právo požiadať hlavného kontrolóra o nahliadnutie do spisu.
Vznesenú požiadavku bude tlmočiť hlavnému kontrolórovi s možnosťou jej zapracovania
podľa zákona.
Zároveň podotkol, že vážne nedostatky kontrolnou činnosťou zistené neboli. Boli to
nedostatky bežné, ktoré sú priebežne odstraňované a podľa informácií väčšina z nich už bola
vysporiadaná.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 154 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 12.1.
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
p. Opatovský – v rámci spravodajskej správy zhrnul informácie uvedené v rámci
predkladanej správy.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (29:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 155.
Materiál č. 12.2.
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za
obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
p. Opatovský – v rámci spravodajskej upozornil na informáciu, týkajúcu sa zrušenia
Obvodného oddelenia PZ Trnava – Sever od 1.9.2007 /doterajšie sídlo na Ulici A. Žarnova/,
ktoré bude dislokované do budovy Okresného riaditeľstva PZ Trnava, na Starohájskej ulici.
Ing. Klokner – konštatoval, že v materiáli sú uvedené štatistické údaje a upozornil na str. 2
- tabuľku k mravnostnej trestnej činnosti. V texte sa uvádza ...U mravnostnej trestnej činnosti
evidujeme pokles, uspokojiť sa teda nemôžeme, nakoľko sa jedná o závažnú trestnú činnosť,
ktorá vykazuje silnú latentnosť... Podotkol, že táto záležitosť mala byť rozpísaná trošku viacej
a žiadal zabezpečiť úpravu textu v budúcnosti.
Mjr. Bc. Silný, riaditeľ OO PZ Trnava-mesto – reagoval na pripomienku a uviedol, že sa
jedná o skrytú trestnú činnosť, ktorú obete neoznámia z rôznych dôvodov napr. znásilnenie.
Trestná činnosť sa deje, avšak kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (29:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 156.
Materiál č. 13.1.
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v I. polroku 2007 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad
500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom doplnenia chýbajúceho textu uznesenia:...Mestské zastupiteľstvo
mesta Trnava po prerokovaní berie na vedomie správu o uskutočnených verejných
obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v I. polroku 2007 s hodnotou
predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk ...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 157.
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Materiál č. 14.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 6.6.2007 do 14.8.2007
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s bližším zdôvodnením plnenia uznesenia MZ č. 968/2006 a s doplnením
materiálu o text uvedený v bode a/ a b/ :
a/ v tabuľkovej časti na str. 6 pri uznesení MZ č. 61/2007 upraviť text na ...splnené...
s text plnenia ...Jedna z rodín uvedených v materiáli bola vysťahovaná 16.4.2007.
Riešenie problematiky druhej rodiny /v byte č. 88, Ulica gen. Goliána 23/ si SMM
Trnava s.r.o. splnila v danej veci povinnosť a po právoplatnom rozhodnutí
súdu bol dňa 16.7.2007 podaný návrh na výkon exekúcie.
b/ v návrhu uznesenia v bode „3. Predlžuje“ doplniť text ... č. 954/2006 do 31.12.2007...
a doplniť tabuľkové zdôvodnenie na str. 5-14/1/7 ako písm.
...h/...
Predkladá: Odbor právny a majetkový
Uznesenie (orgán MZ č. 954/2006 z 28. 11. 2006
číslo/rok):
Názov uznesenia

Pripraviť kúpnu zmluvu na pozemok pod garážou v lokalite ulíc
Prechodná a Oblúková v Trnave, p. č. 5447/11 – Ing. Ľuboš Baluška
Pôvodný termín: 15. 01. 2007, predĺžený uzn. 50/2007 z 20. 02. 2007 do 31. 05. 2007,
uzn. 128/2007 do 31.7.2007
Navrhovaný 31. 12. 2007
termín:
Dôvod zmeny:

Žiadateľ je rozvedený, prebieha majetkovoprávne vysporiadanie
bývalých manželov, žiadateľ nedoložil list vlastníctva na garáž.

Stanovisko gestora uznesenia, MsÚ - Odboru právneho a majetkového k plneniu uznesenia
MZ č. 968/2006:
1.
Spoločnosť Trnava Inn požiadala mesto Trnava o zámenu časti pozemku p.č. 271/1 vo
vlastníctve mesta Trnava podľa GP označený ako p.č. 271/4 o výmere 19 m2 za časť
pozemku vo vlastníctve Trnava Inn podľa GP označený ako parc.č. 271/3 s výmerou
19 m2. Mesto vypracovalo zámennú zmluvu a predložilo ju na podpis spoločnosti
Trnava Inn
2.
Zároveň spoločnosť požiadala mesto aj záber časti pozemku parc.č. 8822. Mesto
predložilo spoločnosti aj zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
časť pozemku parc.č. 8822 , na ktorom chce spoločnosť vybudovať vstup do hotela,
ktorého výstavbu realizuje Trnava Inn na pozemku parc.č. 251/1 vo vlastníctve mesta
a ktorý bol vytvorený GP č. 219/2005.
Spoločnosť Trnava Inn nesúhlasila s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena a navrhovala uzatvoriť na časť pozemku parc.č. 8822 nájomnú
zmluvu, ktorej písomný návrh nepredložila, pričom mesto navrhovalo riešiť záber
pozemku len zmluvou o zriadení vecného bremena.
3. Listom z 11.5.2007 sme oznámili spoločnosti Trnava Inn, že pozemok, ktorý je
predmetom zámeny bol uz. MZ č. 85/07 odsúhlasený na odpredaj na základe ZoBKZ
spoločnosti Apartment a požiadali sme ich o písomné vyjadrenie, či ešte trvajú na
zámene pozemkov. Stanovisko sme neobdržali.
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Neuzatvorenie zámennej zmluvy ani zmluvy o zriadení vecného bremena nebránia
výstavbe polyfunkčného objektu na parc.č. 251/1. Konateľ spoločnosti Trnava Inn sa
zdržuje v zahraničí.
O uzatvorení zmlúv bude MsÚ so spoločnosťou ešte rokovať, preto na základe uvedeného
navrhujeme predĺženie termínu plnenia uznesenia 968/06 do 31.12.2007.
Rozprava na rokovaní mestského zastupiteľstva:
Ing. Tomek – na základe požiadavky Mestského úradu v Trnave, odboru právneho
a majetkového predložil návrh na posunutie termínu plnenia uznesenia MZ č. 864/2006 do
31.12.2007 a doplnenie ukladacej časti ako bodu 5/ uznesenia s textom ...ukladá sa
mestskému úradu predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok k uzatvorenej zmluve
o budúcej kúpnej zmluve v súvislosti s uznesením MZ č. 864/2006 s termínom do 30.9.2007...
Predmetné uznesenie sa týka predaja pozemkov v k.ú. Zeleneč spoločnosti IB Industry Center
s.r.o. Ako dôvod predĺženia termínu gestor uznesenia uvádza neuskutočnenie zhromaždení
občanov obce Zeleneč a m.č. Modranka.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že ďalším dôvodom nesplnenia termínu uznesenia
je i to, že obec Zeleneč ešte neschválila územný plán, k čomu by malo prísť v priebehu
jedného mesiaca.
Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (25:0:2) boli prijaté odporúčania mestskej rady, vrátane návrhu vzneseného
Ing. Tomekom.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 158, v ktorom boli zapracované
schválené pripomienky.
Bod programu „R ô z n e“ :
Materiál č. 15.1.
Vyhlásenie roku 2008 za „Rok mesta Trnava“
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou v návrhu uznesenia v bode 2. Ukladá v časti 1)
nasledovne: ...zverejniť uznesenie zastupiteľstva a priebežne informovať verejnosť
o vyhlásení roka 2008 za „Rok mesta Trnava“ pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad
slobodného kráľovského mesta...
p. Čechovič, DUČMR – spravodajskou správou zdôvodnil predkladaný materiál a uviedol,
že do každej domácnosti bude dodaný informačný leták s akciami, konanými počas roka.
V rámci neho sa budú môcť občania zapojiť do ankety o meste Trnava.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že keďže sa nejedná o jubilejný rok, ale o 770.
výročie mesta, vhodné je určiť centrálny slogan pre prezentáciu navonok. Rovnako sa budú
všetky podujatia počas roka 2008 niesť v tomto duchu. V súvislosti s výročím mesto
neplánuje žiadne megalománske oslavy, ale akcií bude oproti bežnému roku o čosi naviac.
Z tohto dôvodu vzišiel aj z vedenia mesta predložený návrh.
Ing. Klokner – navrhol upraviť text uznesenia do vhodnej podoby.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.

18
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 159 s textom v zmysle predloženého
materiálu.
Materiál č. 15.2.
Spolufinancovanie projektu ADHOC
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
p. Čechovič, DUČMR – v predloženej spravodajskej správe uviedol, že mesto
implementuje od roku 2006 projekt ADHOC /Rozvoj historických miest strednej a východnej
Európy/, v rámci ktorého pripravuje projektovú dokumentáciu rekonštrukcie verejných
priestorov na Hlavnej ulici. Jedným zo zdrojov financovania je i štátny rozpočet.
Kofinancovanie zo štátneho rozpočtu je potrebné nárokovať si extra žiadosťou a prehlásením,
že mesto Trnava bude spolufinancovať aktivity projektu vo výške 5% z celkového rozpočtu
projektu. Na základe tejto požiadavky bol spracovaný i predkladaný materiál.
V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 159 s textom v zmysle predloženého
materiálu.
Materiál č. 15.3.
Pristúpenie mesta Trnava do lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie subregiónov
Trnava a Senica
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál zaradiť do programu
rokovania mestského zastupiteľstva bez pripomienok.
p. Čechovič, DUČMR – podotkol, že fondom sociálneho rozvoja bola uverejnená výzva
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
sektorového operačného programu „Ľudské zdroje“. Hlavnými cieľmi opatrenia je zlepšenie
sociálneho začlenenia zameraného na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením,
zvýšenie počtu pracovných príležitostí a zamestnanosti cieľových skupín a zlepšenie
životných podmienok a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín. Oprávnenými
žiadateľmi v rámci výzvy sú lokálne partnerstvá, vytvorené z predstaviteľov komunity a osôb,
ktoré zastupujú kľúčové partnerské organizácie a zainteresované strany, so skúsenosťami
z podnikania. Mesto bolo oslovené iniciátormi založenia lokálneho partnerstva, v rámci
ktorého môže poskytnúť združeniu priestory na prevádzku a činnosť. Z pristúpenia
k združeniu mestu nevyplýva povinnosť poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku
a aktivity združenia.
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že ako už bolo spomenuté, pristúpenie
k združeniu nezakladá nárok na prostriedky mesta, ale aby vzniknutá organizácia vystupovala
a požadovala finančné granty na podporu problémových skupín a pomoci týmto skupinám.
Predložený návrh odporučil prijať.
V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky vznesené
neboli.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 161 v zmysle predloženého materiálu.
Ďalej v bode „rôzne“ vystúpil Mgr. Rozložník. Podotkol, že mnohí iste zaregistrovali
konanie 30. ročníka Non - stop cyklojazdy Trnava – Rysy v dňoch 25. až 29.7.2007.
Cyklojazda , prvé cyklistické podujatie takéhoto druhu u nás, je spomienkou a uctením si
účasti členov trnavskej vojenskej posádky a obyvateľov mesta, ktorí v auguste 1944
dobrovoľne odišli do Slovenského národného povstania a zároveň akciou, ktorá má za cieľ
popularizáciu cyklistického športu a mesta Trnavy. Má podporovať športové aktivity ľudí,
vytvárať nové priateľstvá, utužovať staré. Tohto jubilejného ročníka sa zúčastnilo 83
cyklistov.
Účastníci cyklojazdy sa už po tridsiatykrát zúčastnili aj Stretnutia mládeže na Rysoch.
Medzinárodný štáb Klubu Rysy – Poprad – Jahodná udelil podporu tejto jazde a mestu Trnava
udelil ďakovný list, ktorý následne odovzdal primátorovi mesta.
Na záver svojho vystúpenia uviedol, že bez účinnej podpory a pomoci mestského
zastupiteľstva a primátora mesta by nebolo možné túto akciu zrealizovať.
V zmysle schváleného programu rokovania nasledovali interpelácie poslancov. Poslanci
mestského zastupiteľstva interpelácie odovzdali v písomnej forme.
Následne Mgr. Ján Žitňanský, predseda návrhovej komisie zrekapituloval prijaté
uznesenia. Skonštatoval, že na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 130 po č. 161 vrátane.
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta – informoval o konaní Tradičného trnavského
jarmoku v dňoch 6. až 9.9.2007, podujatia Trnavské dni v dňoch 14. až 15.9.2007
a pripomenul najbližšie termíny rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Týmto bol program rokovania septembrového mestského zastupiteľstva vyčerpaný.
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 5. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
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