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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
________________________________________________________________
Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
konaného 26. júna v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________
Prítomní: 29 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
8 vedúcich odborov mestského úradu
1 poverený vedením odboru mestského úradu
1 vedúci úseku mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
4 riaditeľov mestských organizácií
9 riaditeľov základných škôl
1 zástupca orgánu štátnej správy
2 zástupcovia médií
4 občania
zapisovateľka

P r o g r a m:
a/ Otvorenie
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 3/ k VZN č. 105
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení VZN č. 163 a VZN č. 201
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení
VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270 a VZN č. 281 o Územnom pláne mesta Trnava
a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
3.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 147/2000 o určení
výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava
4.1 Organizačný poriadok Mestského úradu v Trnave
5.1 Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava
/z jednotlivých programov rozpočtu/
5.2 Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava /dotácie
a dary/
6.1 Novelizácia rozpočtových pravidiel mesta Trnava
6.2 Novelizácia Zásad tvorby a použitia peňažných fondov zriadených mestom Trnava
7.1 Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
8.
Majetkové záležitosti
9.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2007
10.1 Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
10.2 Predaj bytov
11.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Trnave
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12.1 Informatívna správa o riešení petície obyvateľov za dodržanie záväznej časti Územného
plánu mesta Trnava – verejnoprospešné stavby na úseku dopravy – prepojovacia
komunikácia Mudroňova, Hellova, v lokalite Pekné pole
13.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2006
14.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 1.4.2007 do 5.6.2007
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
17. Rekapitulácia
18. Z á v e r
4. 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 29.) Zároveň konštatoval, že z rokovania mestského zastupiteľstva
sa písomne ospravedlnili poslanci Ing. Ján Albert a Mgr. Ján Žitňanský.
Za overovateľov zápisnice zo 4. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Ján Jobb a Mgr. Jozef Pikna.
Na zasadnutí bola overená zápisnica z 3. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2007. Overovatelia zápisnice Ing. Jozef Alchus a Mgr. Mário
Buchel konštatovali, že v zápisnici je spracovaný priebeh rokovania v plnom rozsahu, preto ju
i podpísali.
Zároveň bola overená i zápisnica z 1. mimoriadneho rokovania mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2007. Overovatelia zápisnice Ing. Blažena
Královičová a PhDr. Ladislav Hrnčírik zápisnicu podpísali bez výhrad.
Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov MZ
Ing. Jozefa Tomeka a pána Michala Okruhlicu.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení
poslanci MZ: MUDr. Mariana Čapeľová a Ing. Jozef Klokner.
Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila MUDr. Gabriela
Paveleka, poslanca MZ.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí
poslanci MZ: Mgr. Agnesa Petková a Ing. Jozef Alchus.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 23.
Hlasovaním (22:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 19. júna 2007 odporučila nasledovné
úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva:
a/ ako materiál č. 8.13 do programu doplniť – Súhlas s použitím pozemku a prijatím daru
investície parkoviska na Ulici Bernolákova v Trnave.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva vzniesol pripomienku k programu rokovania
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Uviedol, že pred rokovaním dostal informácie
k materiálu č. 8.4, ktorý sa týka zámeny pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Železničná
preprava a.s., Koniarekova 13, Trnava pod miestnymi komunikáciami a verejnými
priestranstvami za pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava v lokalite Kočišské.
Prípisom zo dňa 26.3.2007 Železničná preprava a.s. vyjadrila s predmetnou zámenou súhlas,
na základe čoho bol spracovaný materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Ďalším prípisom doručeným na mestský úrad 22.6.2007 /v piatok/ Železničná preprava a.s.
mení pôvodné súhlasné stanovisko so zámenou s odôvodnením, že k časti predmetných
mestských pozemkov v lokalite Kočišské prislúcha ochranné pásmo na základe existencie
poľnohospodárskej usadlosti, možnosť využívania týchto pozemkov je obmedzená. Zároveň
prejavujú záujem o zámenu pozemkov v lokalite Kočišské IV. etapa – Rekreačná, ku ktorým
v súčasnosti nie sú žiadne obmedzenia.
V prípise rozširujú svoju ponuku o zámenu ďalších pozemkov v lokalite Kopánka – Hliny
v celkovej výmere 1 179 m2, v pomere 1:2 v prospech spoločnosti Železničná preprava a.s.
Z dôvodu zmeny podmienok, výmery ako aj lokality predmetnej zámeny pozemkov
navrhované Železničnou prepravou a.s. Trnava, navrhol materiál č. 8.4. stiahnuť z rokovania
mestského zastupiteľstva a opätovne prejednať v Majetkovej komisii mestského
zastupiteľstva. Následne bude materiál predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie programu
rokovania.
Hlasovaním (26:0:0) bol prijatý návrh primátora mesta na stiahnutie materiálu č. 8.4.
Hlasovaním (26:0:0) 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 vydáva doplnok č. 3 k VZN č. 105
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení VZN č. 163 a VZN č. 201
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 k nemu pripomienky neboli uplatnené. Primátor mesta žiadal prijať
opatrenia v súvislosti so sťažnosťou na priebeh jednokolového ponukového konania pri
predaji bytov v súlade s pripomienkami hlavného kontrolóra mesta. Vyhodnotenie
predmetných pripomienok mestskou radou sa nachádza v prílohe Spoločného spravodajcu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Mestská rada po prerokovaní hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnou úpravou:
- v návrhu uznesenia sa v bode „2. Ukladá“ pôvodný text označí ako ...a/... a vkladá sa nový
bod b/ s textom
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„novelizovať VZN č. 105 pri uplatnení podmienok verejnej obchodnej súťaže podľa
príslušných ustanovení §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka s prihliadnutím na § 9 ods. 4
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Termín: septembrové rokovanie MZ
- v texte návrhu VZN čl. 4 oprava dňa dátumu účinnosti na 11. júla 2007.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (27:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 102, ktorým bolo schválené VZN
č. 285.

Materiál č. 2.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení
VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270 a VZN č. 281 o Územnom pláne mesta Trnava
a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
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 k nemu pripomienky neboli uplatnené.
Rozprava:
prof. MUDr. Chmelík, PhD. – sa zaujímal, či predmetná vlečka neuberie z priestoru
Parku Janka Kráľa.
Ing. arch. Horák, vedúci odboru MsÚ – reagoval na otázku a uviedol, že k záberu parku
nepríde, ale k záberu bývalých záhradiek pri bytovke.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (24:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 103, ktorým bolo schválené VZN
č. 286.

Materiál č. 3.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 147/2000 o určení
výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
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 k nemu pripomienky neboli uplatnené.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s výmenou tabuľky na str. 4 :
Rok
Inflácia v % Suma za 1 m2 /
mesiac v Sk
2000
12
77,2001
7,1
86,24
2002
3,3
92,36
2003
8,5
95,41
2004
7,5
103,52
2005
2,7
111,28
2006
4,5
114,89
2007
120,Spolu
* na str. 4 ods. 2 dôvodovej správy namiesto ... na základe rozhodnutia sociálno-ekonomickej
komisie... uviesť ... na základe odporúčania sociálno-zdravotnej komisie ...
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (26:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 104, ktorým bolo schválené VZN č.
287.
Materiál č. 4.1
Návrh Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič
Rozprava:
Ing. Tomek – vyjadril sa k prílohe spoločného spravodaja, týkajúcej sa predkladaného
materiálu a žiadal spracovateľa o vyjadrenie k počtu vedúcich úsekov. Pretože podľa prílohy
príde k navýšeniu ich počtu.
Ing. Dienerová, prednostka MsÚ – reagovala na pripomienku a uviedla, že systémovo
budú vytvorené úseky, ktoré nebudú v prvej etape hneď obsadené. Niektoré vybrané úseky
budú riadiť vedúci odborov priamo v prípade, že sa to potvrdí ako správne.
Ing. Klokner – vystúpil so svojou výhradou voči materiálu. Uviedol, že po prečítaní
materiálu sa mu návrh javil ako fajn. Pretože pozná činnosť mestského úradu, prichádza
k pribúdaniu kompetencií a je potrebné posilniť pracovníkov. Myslel si však, že to bude na
priamy výkon. Viac-menej sa posilňuje ďalšia úroveň riadenia, čiže vkladá sa ďalší level
a z jeho pohľadu sa mu to javí ako veľmi prehnané. Za riadenie mestského úradu zodpovedá
prednosta a jeho podriadení. Pribudne ešte jedna úroveň, ktorá môže zneprehľadniť
kompetencie a akceleráciu. Obáva sa, že táto úroveň riadenia skôr skomplikuje tento život.
Predstavoval by si skôr, že by bolo treba skoordinovať vedúcich odborov, pretože niektoré
činnosti sa prelínajú. Ďalej uviedol, že v materiáli mu chýba priamo koordinačná funkcia.
Podotkol, že týmto sa to dostáva do horizontálneho riadenia a pýtal sa, ako budú
koordinované činnosti vedúci úsekov, či prostredníctvom vedúcich odborov. Na záver svojho
vystúpenia uviedol, že návrh podporí, ale bude apelovať na primátora mesta k predloženiu
vyhodnotenia tohto systému.
Odporučil prijať doplnok uznesenia v ukladacej časti s textom ...spracovať zhodnotenie
funkčnosti a efektívnosti organizačného poriadku za prvý rok jeho platnosti a predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva...
Mgr. Petková – podotkla, že nechce sa opakovať, pretože v mnohých myšlienkach sa
stotožňuje so svojím predrečníkom. Položila otázku, či sa efektivita práce mestského úradu.
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zvýši zvýšením počtu vedúcich zamestnancov. Pretože vytvorením veľa medzi stupňov môže
sa stratiť prehľadnosť. Podporila spracovanie zhodnotenia po roku fungovania novej
štruktúry.
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že zmena organizačnej štruktúry je dlhodobou
záležitosťou, rieši sa posledné dva roky, kedy sa hľadal spôsob na riešenie narastajúcej
agendy, otázka zodpovednosti a vzájomnej spolupráce medzi všetkými odbormi a úsekmi.
Zároveň poukázal na rozpočtové programy a zodpovednosť vedúcich odborov za ich plnenie.
Podotkol, že v návrhu organizačnej štruktúry sú uvedené tabuľkové miesta, ktoré nebudú
všetky v tomto roku naplnené a jej schválenie neznamená príchod nových ľudí na mestský
úrad. Prvou možnosťou je, že ak bol doteraz vedúci odboru, bude i vedúcim úseku. Druhou
bude povýšenie do funkcie vedúceho úseku niektorého zamestnanca z referátu a až treťou
možnosťou je prijatie nového zamestnanca. Predložený návrh bol prediskutovaný i za účasti
odborníkov z oblasti riadenia i v prítomnosti vedúcich zamestnancov mestského úradu.
Zároveň uviedol, že očakávajú sa ďalšie činnosti i v súvislosti s preneseným výkonom štátnej
správy. Pribudli i originálne kompetencie v oblasti školstva, životného prostredia, stavebného
poriadku. Na záver uviedol, že predložená organizačná štruktúra by mohla napomôcť
v riešení, i čo sa týka personálneho auditu realizovaného na mestskom úrade, ktorý sa vyjadril
i k vyťaženosti zamestnancov.
S požiadavkou poslanca na zhodnotenie efektívnosti organizačnej štruktúry súhlasil.
Ing. Klokner – podotkol, že nepochybuje o primátorovej osobnej zdržanlivosti pri
rozširovaní počtu zamestnancov. Chcel však zdôrazniť, že táto úroveň riešenia môže
zneprehľadniť riadenie. Z toho dôvodu podporoval predloženie hodnotiacej správy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnými úpravami:
* do materiálu doplniť terajšiu schému a vyznačiť zmeny (schémy sa nachádzajú v prílohe
Spoločného spravodajcu)
* doplniť existujúce a nové počty zamestnancov (tabuľka so zmenami počtu zamestnancov sa
nachádza v prílohe Spoločného spravodajcu)
* upraviť v celom dokumente pri OPaM – Úsek právny: ...referát zmluvných vzťahov...
nahradiť názvom ...referát zmluvných vzťahov a verejného obstarávania.
* v časti „Rámcová náplň činnosti organizačných útvarov MsÚ“ (príloha č. 1 materiálu)
sa pôvodný text nižšie uvedených referátov nahrádza novým textom:
Referát obchodu a služieb
- vydáva záväzné stanoviská k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických
osôb ak tak ustanovuje osobitný predpis,
- usmerňuje a vydáva povolenia na prevádzkovanie výherných hracích automatov,
- utvára podmienky zásobovania mesta a vykonáva nad ním dozor, stanovuje predajný
a prevádzkový čas a zabezpečuje spravovanie trhovísk,
- vykonáva kontrolnú činnosť trhovísk a dočasných trhových stanovíšť na území mesta,
sleduje celkovú činnosť obchodnej siete na území mesta z hľadiska zabezpečovania
potrieb občanov,
- zabezpečuje mimoriadne obchodné akcie a obchodno-podnikateľské aktivity mesta,
- vykonáva kontrolnú činnosť v obchodných a iných podnikateľských subjektoch na území
mesta,
- dohliada na ochranu spotrebiteľa v rozsahu vymedzenej pôsobnosti v zmysle platných
zákonných noriem.
- pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach na
vykonávanie podnikateľskej činnosti na území mesta Trnava, podmienkach obchodnej
činnosti trhovísk a trhových plôch, riadenie ambulantného predaja a iných mimoriadnych
obchodných akcií v meste,
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pripravuje podklady pre individuálne zákazy alebo všeobecné nariadenia o zákaze
predaja alkoholických nápojov a iných tovarov v obchodnej sieti a na verejne prístupných
miestach v meste v určených dňoch alebo za určitých okolností,
- na základe žiadostí obchodných podnikateľských subjektov sa vyjadruje ku krátkodobej
a dlhodobej úprave prevádzkového času v jednotlivých prevádzkach,
- vybavuje sťažnosti spotrebiteľov a občanov, súvisiace s obchodno-podnikateľskou
činnosťou na území mesta, uplatňuje ich oprávnené pripomienky a zjednáva nápravu
v zmysle príslušných zákonných ustanovení,
- na základe predloženia príslušných dokladov vydáva povolenia k mimoriadnemu
príležitostnému predaju s určením predaja mimo riadnych trhových plôch,
- vypracováva rozhodnutia k povoleniu ambulantného predaja, trhového predaja a predaja
na príležitostných trhoch, ako i povolenia k účinkovaniu atrakcií ĽTZ, varieté a cirkusov,
- zabezpečuje mimoriadne obchodné akcie ako napr. Tradičný trnavský jarmok a Vianočné
trhy,
- zabezpečuje vybavovanie agendy povoľovania výherných prístrojov na území mesta,
- vykonáva činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému a zberu údajov,
- eviduje a archivuje spisové materiály a dokumenty.
Referát správy zelene
- zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
- vykonáva dozor nad zásahmi do zelene rozkopávkami v zeleni,
- realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
- rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú
výsadbu,
- aktualizuje a napĺňa databázovú a grafickú časť GIS-u - Pasport zelene,
- zabezpečuje činnosti súvisiace s rozpočtom mesta týkajúce sa verejnej zelene,
- vykonáva činnosti vyplývajúce so založenia informačného systému a zberu údajov,
- eviduje a archivuje spisové materiály a dokumenty,
- vydáva rozhodnutia a PV na zásah do zelene.
Referát verejno-prospešných služieb
- zabezpečuje verejno-prospešné služby (VPS) v meste,
- správu a údržbu verejných WC,
- správu a údržbu cintorínov a cintorínske služby,
- správu a údržbu detských ihrísk,
- prevádzku odpadového hospodárstva,
- pripravuje, spracováva a kontroluje plnenie zmlúv na výkon VPS,
- vykonáva správu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Referát technických činností dopravy
- zabezpečuje správu a dopravné značenie miestnych a účelových komunikácií,
- zabezpečuje opravu a údržbu dopravného značenia
na miestnych a účelových
komunikáciách,
- zabezpečuje údržbu kanalizačných vpustí miestnych a účelových komunikácií,
- zabezpečuje údržbu a opravu informačného systému,
- zabezpečuje údržbu cyklistických trás,
- koordinuje činnosť štábu zimnej údržby,
- zodpovedá za verejné osvetlenie,
- zabezpečuje realizáciu výstavby drobnej architektúry, kontajnerových stojísk
na verejných priestranstvách,
- zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
- vykonáva kontrolu záberu a správu verejných priestranstiev.
-

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (25:1:1) bol prijatý návrh poslanca Ing. Kloknera na doplnok uznesenia
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v ukladacej časti.
Hlasovaním (23:1:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 105, ktorým bol Organizačný poriadok
Mestského úradu v Trnave schválený.
Materiál č. 5.1
Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava
/z jednotlivých programov rozpočtu/
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: 26.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 106, ktorým boli schválené dotácie pre
žiadateľov v sume, v akej boli navrhnuté komisiou mestského zastupiteľstva.

Materiál č. 5.2
Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava /dotácie
a dary/
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 s úpravami finančných súm v nasledovných položkách:
p. č. 3 zvýšiť sumu na 600 tis. Sk
p. č. 4 zvýšiť sumu na 200 tis. Sk
p. č. 19 zvýšiť sumu na 100 tis. Sk
p. č. 22 uviesť sumu 175 tis. Sk, s tým, že v položkách p. č. 3 a 4 je podmienka čerpania na
technické vybavenie alebo dopravu.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 107, ktorým boli dotácie schválené
v sume odporúčanej príslušnou komisiou, so zohľadnením stanoviska mestskej rady:
1) Hokejový klub HK Trnava,
Spartakovská 1/B, Trnava
2) Hokejový klub HK Trnava,
Spartakovská 1/B, Trnava
3) Hádzanársky klub 47 Trnava,
Rybníková 15, Trnava
4) Hádzanársky klub 47 Trnava,
Rybníková 15, Trnava
5) Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,
Rázusova 1, Trnava

500.000,1.000.000,600.000,200.000,100.000,-
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6) Jakub Hitrich,
100.000,Poľná 17, Trnava /FO/
7) OZ Technik Akademik,
100.000,Koperníkova 15, Trnava
8) TIRNA, vydavateľské družstvo,
100.000,Štúrova 20, Trnava
9) OZ miešaný spevácky zbor Tirnavia,
70.000,Hlavná 17, Trnava
10) Spoločnosť Ježišova, vydavateľstvo Dobrá kniha,
100.000,Štefánikova 44, Trnava
11) Ing. Ján Hidvégy,
50.000,Západná ul. 41, Trnava /FO/
12) Jozef Dendiš,
50.000,Vlárska 5, Trnava /FO/
13) Dom spoločnosti Ježišovej,
250.000,Františkánska 34, Trnava
14) Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trnava-mesto
250.000,ul.M.Sch.-Trnavského 3, Trnava
15) Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Tulipán,
140.000,Tulipánova 22, Trnava
16) Rím.-kat. cirkev, farnosť Trnava-Modranka,
250.000,Pútnická 4, Trnava – Modranka
17) Základná škola Angely Merici,
260.000,Halenárska 45, Trnava
18) Katolícka jednota Slovenska,
250.000,Novosadská 40, Trnava
19) Fakultná nemocnica,
100.000,A. Žarnova č. 11, Trnava
20) Stredisko Evanjelickej diakonie,
100.000,Domov dôchodcov a sociálnych služieb,
Námestie SNP č. 7, Trnava
21) OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným
100.000,postihnutím ISKIERKA, Beethovenova 27, Trnava
22) KRUH – agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.
175.000,Ružindolská 11, Trnava

Materiál č. 6.1
Novelizácia rozpočtových pravidiel mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Rozprava:
Ing. Butko, zástupca primátora – v rámci spravodajskej správy poukázal na navrhnutú
úpravu rozpočtových pravidiel a pozastavenie platnosti rozpočtových pravidiel mesta, čo je
rozpísané v návrhu uznesenia. Zároveň podotkol, že v rámci materiálu č. 9.1. sa bude robiť
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druhá aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2007, pri prerokovaní ktorej sa vyjadrí, akým
spôsobom sa reflektovali tieto rozpočtové pravidlá.
Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval o záverečnom prerokovaní záverov z kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu /ďalej NKÚ/. Kontrola prebiehala na samospráve i vyšších
územných celkoch a zistil sa ňou rovnaký postup a nekompromisne sa vyjadrili, že mestské
zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, nie rozpočtové pravidlá. Ďalej uviedol, že štatutárom mesta
je primátor a na jeho úrovni je mestské zastupiteľstvo. A keď mestské zastupiteľstvo
splnomocní primátora mesta, tak by to malo byť v poriadku. Jedná sa o rovnaký princíp, ktorý
je uplatnený v štátnom rozpočte. NKÚ nemal výhrady a zobral do úvahy pripomienky.
Následne urobil zákonodarnú iniciatívu s odporučením Národnej rade SR prijať, aby starosta
obce a predseda vyššieho územného celku mohli na základe splnomocnenia mestským
zastupiteľstvom realizovať určité rozpočtové opatrenia. Na záver svojho vystúpenia uviedol,
že sa jedná o dosť závažný materiál, ktorý hovorí o samosprávnych princípoch.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnkom § 5a z dôvodu, že od roku 2007 je v zmysle ustanovení zákona
č.583/2007 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v §9 a v §21 bod 3 mesto
povinné zostavovať viacročný rozpočet, je navrhovaná novelizácia Rozpočtových pravidiel
mesta Trnava o § 5a, ktorý zostavovanie viacročného rozpočtu upravuje.
§ 5a
Viacročný rozpočet
1. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta,
v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri
rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet tvoria:
a/ rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok
b/ rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku
c/ rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b/
2. Viacročný rozpočet sa zostavuje v členení na:
a/ bežné príjmy a bežné výdavky
b/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c/ finančné operácie
3. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v bode 1. písmena b/ a c/ nie sú záväzné.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 108, ktorým bola schválená novelizácia
rozpočtových pravidiel mesta a pozastavená platnosť ustanovení rozpočtových pravidiel
mesta, týkajúcich sa prijímania rozpočtových opatrení.
Materiál č. 6.2
Novelizácia Zásad tvorby a použitia peňažných fondov zriadených mestom Trnava
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
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Ing. Butko, zástupca primátora – v súvislosti s predloženým materiálom a dôvodovou
správou informoval o mimorozpočtových peňažných fondoch /8/, zriadených mestom
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel. Zásady pre tvorbu
a použitie týchto fondov boli schválené mestským zastupiteľstvom. V súlade s platným
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa predkladá
návrh na novelizáciu zásad pre tvorbu a použitie peňažných fondov. Samospráva sa už
nepodieľa na výnose cestnej dane, nemá povinnosť zo zákona viesť fond cestnej dane. Tento
fond nebol od svojho vytvorenia aktivovaný, pretože mesto každoročne v plnej výške použilo
výnos z cestnej dane na opravy, udržiavanie, prípadne na rekonštrukciu miestnych
komunikácií. Z toho dôvodu je potrebné fond zrušiť. Rovnako je navrhované aj zrušenie
fondu komunálneho odpadu, ktorý bol vytvorený a od roku 1996 nebol aktivovaný.
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 109

Materiál č. 7.1
Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
Spravodajca MR: pán Michal Okruhlica
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 bez pozmeňovacích návrhov.
Hlasovaním (21:1:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 110, ktorým bolo povolené spracovanie
zmien H, I a nepovolená zmena J.
Materiál č. 8
Majetkové záležitosti
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR k majetkovým materiálom: Ing. Jozef Pobiecký
Materiál č. 8.1
Prijatie daru pozemkov na Bratislavskej ulici v Trnave
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 bez pripomienok.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 111.
Materiál č. 8.2
Vyhodnotenie 1-kolového ponukového konania na predaj bytov
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 112.
Materiál č. 8.3
Zaradenie majetku mesta do ponukového konania – byty
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.
Pri čítaní návrhu uznesenia Ing. Zatková, poslankyňa MZ poukázala na schvaľovanie
predaja garsónky v rámci ponukového konania na predchádzajúcom zasadnutí a v tejto
súvislosti dala návrh, z uznesenia vypustiť text „1 kolové“.
So vzneseným návrhom sa stotožnila návrhová komisia.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 113 v zmysle predloženého materiálu,
v ktorom bola zapracovaná poslankyňou vznesená pripomienka.
Materiál č. 8.4
Zámena pozemkov pod komunikáciami a verejnými priestranstvami vo vlastníctve
právnickej osoby za pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava
V rámci schvaľovania programu rokovania mestského zastupiteľstva bol materiál
z rokovania vyradený.
Materiál č. 8.5
Odpredaj časti pozemku na Ulici Mozartovej /Západoslovenská energetika a.s./
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. 114 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 8.6
Predaj pozemku v k.ú. Modranka na Jarnej ul. manželom Vaškovým
Rozprava:
Mgr. Petková – vystúpila s návrhom na stiahnutie materiálu, prehodnotenie predaja
pozemku, preveriť si pozemok /z dvora/ z obidvoch strán, teda u rodiny Vaškových
i Zlatohlávkových. Jedná sa o vážnu situáciu z hľadiska statiky, pretože predmetná parcela sa
nachádza vo svahu.
Ing. Jungová, odbor právny a majetkový MsÚ – uviedla, že osobne sa zúčastnila
obhliadky predmetných parciel. Na parcele č. 576 sa nachádza šachta, druhý pozemok je
zošikmený. Majetková komisia pri posudzovaní vychádzala z toho, že reálnejší prístup na
pozemok je práve z parcely rodiny Vaškových.
Ing. Klokner – konštatoval, že požiadavka na kúpu bola vznesená obidvoma rodinami.
Z hľadiska statiky odporučil záležitosť preveriť do hĺbky.
Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že pozemok si komisia /v zložení Ing. Butko,
p. Čechovič, Ing. Pobiecký, Ing. Jungová, Mgr. Petková/ preverila parcelu spoza oplotenia
a na základe toho vzišiel predložený návrh. O pár dní nato prišla žiadosť druhej rodiny.
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V prípade vzniknutia problémov, odporučil pripojiť sa k návrhu poslankyne Mgr. Petkovej.
Podľa informácií sa na predmetnom pozemku už realizujú nejaké stavebné aktivity, preto
požiadal odbor životného prostredia o preverenie stavu.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (19:0:5) bol prijatý návrh poslankyne Mgr. Petkovej na stiahnutie materiálu.
Materiál č. 8.7
Predaj pozemku v k.ú. Modranka na Ul. I. Krasku manželom Královičovým
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 115 v textom v zmysle predloženého
materiálu.
Materiál č. 8.8
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1505 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v nebytovom dome súp. č. 2785 na Ul. B.Smetanu 1,2
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 116 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 8.9
Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/140 v k.ú. Trnava
vlastníčke bytu v bytovom dome súp. č. 5922 na Hlbokej 20
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 bez pripomienok.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 117 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 8.10
Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/87 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6582 na Ul. Bučianska 6,7,8,9
Rozprava:
MUDr. Kramár – upozornil na technickú chybu v návrhu uznesenia, kde by správne malo
byť uvedené ...Ulica Bučianska 6,7,8,9...
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 118, v ktorom bola zohľadnená
pripomienka poslanca MUDr. Kramára.
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Materiál č. 8.11
Odpredaj horúcovodnej prípojky pre objekt Štadión A. Malatinského spoločnosti
Trnavská teplárenská a. s.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s podmienkou, že v prípade nejasností v predmetnom materiáli predkladateľ
navrhne stiahnutie a upravenie materiálu.
Ing. Pobiecký, DUČMR – informoval prítomných, že Trnavská teplárenská a.s. s návrhom
vyjadrila súhlas, preto pripomienka mestskej rady sa stáva bezpredmetnou.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 119 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 8.12
Priamy odpredaj bytu
Rozprava:
Ing. Pobiecký, DUČMR – na základe požiadavky spracovateľa materiálu odporučil do
návrhu uznesenia doplniť nový bod b/ s textom: ...b/zriadenie záložného práva v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava k bytu uvedenému pod písm.
a/ ako zabezpečenie splatenia úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania,
Lamačská cesta č. 8, Bratislava Mgr. Márii Šperkovej, nar. 2.2.1981, bytom Trnava, Ulica
Andreja Kubinu č. 30 na kúpu predmetného bytu...
Ďalšie pripomienky k materiálu v rámci rozpravy 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. 120 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 8.13
Súhlas s použitím pozemku a s prijatím daru investície parkoviska na Ulici Bernolákova
v Trnave
V rámci rozpravy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky neboli
vznesené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 121 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 9.1
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2007
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko, zástupca primátora – zdôvodnil druhú aktualizáciu rozpočtu, ktorá vychádza
zo zmien u niektorých investičných akcií mesta, kde je rozpočet upravený na základe zmeny
rozsahu realizovaných prác a u kultúrnych akcií mesta, kde sú do rozpočtu zakomponované
získané transfery a sponzorské príspevky.
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V rámci rozpravy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnou úpravou:
V súvislosti so schválením materiálu MR č. 4/7 Návrh na poskytnutie finančných grantov
na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava (dotácie a dary) a materiálu MZ č. 5/2 Návrh na
poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava (dotácie a dary)
vznikol schodok rozpočtu vo výške 2 770 tis. Sk, ktorý je navrhované riešiť zvýšeným
príjmom z predaja majetku o 2 770 tis. Sk, čím bude zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu.
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 po zapracovaní tohto doplnku
(tabuľková časť) je uvedená v prílohe č. 1.
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 122 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 10.1
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Žitňanský
Za ospravedlneného spravodajcu predložil spravodajskú správu MUDr. Gabriel Pavelek.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 123 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 10.2
Predaj bytov
Spravodajca MR: Mgr. Žitňanský
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 23.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 124 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 11.1
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Trnave
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
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V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 125 v zmysle predloženého návrhu.
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že v zmysle zákona bola voľba prísediacich
vykonaná a schválené bolo uznesenie MZ č. 125.

Materiál č. 12.1
Informatívna správa o riešení petície obyvateľov za dodržanie záväznej časti Územného
plánu mesta Trnava – verejnoprospešné stavby na úseku dopravy – prepojovacia
komunikácia Mudroňova, Hellova, v lokalite Pekné pole
Spravodajca MR: pán Okruhlica
p. Okruhlica – predložil spravodajskú správu k materiálu a podotkol, že novú mapku
lokality Pekné pole, ktorá bola aktualizovaná podľa listu vlastníctva, poslanci obdržali pri
prezentácii.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli
vznesené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na doplnenie slova „naďalej“ do časti „2. Ukladá“ na začiatok vety.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 23.
Odporúčanie mestskej rady bolo technickou pripomienkou, preto sa o ňom nehlasovalo.
Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 126.

Materiál 13.1
Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2006
Spravodajca MR: pán Opatovský
Rozprava:
p. Opatovský – vyzdvihol kvalitu spracovaného materiálu, v ktorom sú podrobne
rozpísané všetky športové areály vo vlastníctve mesta Trnava.
Ing. Klokner - sa stotožnil s poslancom Opatovským, čo sa týka kvality materiálu.
Zároveň podotkol, že ho pri čítaní materiálu inšpirovalo niečo, o čo by chcel materiál rozšíriť
– jedná sa o myšlienku umožniť čo najväčšiemu počtu občanov využitie športovísk.
Jednotlivé športové zariadenia sú pod určitou správou prevádzkovateľov /nájom, výpožička/.
Preto by sa mali nájsť možnosti, aby v každej mestskej časti sa ľudia dostali k športovaniu,
nielen na zveľaďovanie svojho tela, ale získavať aj duševnú kultúru, hlavne mládež a deti.
Tiež dať priestor na využívanie školských areálov pre občanov v jednotlivých častiach. Veď
školy sú v majetku mesta, tak by sa to malo umožniť. Pretože v rámci výboru mestskej časti
juh nie je taký priestor, ktorý by mohli občania na športovanie využívať. Býva v predmetnej
mestskej časti a nedostatok možností na športovanie pociťuje i osobne. Na záver svojho
vystúpenia uviedol, že dnes sa schvaľovala organizačná štruktúra mestského úradu a verí, že
zamestnanci úradu sú dosť kreatívni, aby pripravili návrh. Zároveň vyzval členov mestského
zastupiteľstva o podporu v danej veci. Svoj návrh odporučil zapracovať do uznesenia
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...ukladá mestskému úradu spracovať návrh postupu pri využívaní školských dvorov a ihrísk
pre občanov mesta Trnava a predložiť na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva...
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že prázdninové školské dvory bežia už
niekoľko rokov. Individuálne športovanie v uzatvorených areáloch školy nie je možné riešiť,
vzhľadom k potrebe zabezpečenia dohľadu. Riaditelia škôl však majú možnosti na
prenajímanie priestorov napr. telocvične organizovaným skupinám. Zároveň informoval, že
pri prerokovávaní materiálu na porade vedenia mesta sa dala úloha v súvislosti s využívaním
majetku mesta v správe škôl, k plneniu ktorej budú podklady zabezpečovať riaditelia škôl.
Ing. Lančaričová, odbor vzdelávania – informovala poslancov, že z Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja vyplývajú úlohy pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava na otvorenie športovísk pre verejnosť vo väčšom rozsahu a otvorenie školských
areálov vo vlastníctve mesta, ale i trnavského samosprávneho kraja. V súčasnosti na základnej
škole Atómová ulica a základnej škole Gorkého prebieha pilotný projekt v súvislosti so
športovaním i s využitím športového náradia.
Ing. Daučo – poukázal na tabuľku na str. 8 a s ňou súvisiaci graf, z ktorého je jasné, do
akých aktivít idú peniaze mesta a v akej čiastke. Podotkol, že investíciou do športu bola aj
investícia do rekonštrukcie futbalového štadióna A. Malatinského. Zároveň poukázal na
športové aktivity v areáli na Rybníkovej ulici a absenciu šatní a lepšej možnosti občerstvenia.
Na záver svojho vystúpenia vyslovil želanie, aby bol zveľadení i areál na Rybníkovej ulici pre
spokojnosť detí.
MUDr. Pavelek – napriek tomu, čo bolo už povedané, podporoval návrh Ing. Kloknera.
Chápe, že všetko sa odvíja od finančných možností, ale spoliehať sa na dva športové areály
pre 70 tisícové mesto sa mu javí ako nedostatočné. Návrh podporoval, pretože už dávnejšie sa
o tejto veci diskutuje vo výbore mestskej časti Trnava – juh.
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že všetkým ide o hľadanie cesty na využívanie aj
športových areálov pri školách verejnosťou.
Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že týmto vystúpením sa pokúsi naliať
sebadôveru a optimizmus, pretože ten pocit z predchádzajúcej diskusie nemá. Uviedol, že na
poslednom rokovaní mestskej rady bola poslancom Rozložníkom vznesená požiadavka
o doplnenie aj areálov základných škôl. Podotkol, že na jednej zo základných škôl sa využíva
i telocvičňa obyvateľmi a vedenie školy si zabezpečilo kamerový systém do predmetných
priestorov a všetko si nahráva. To svedčí o tom, že bez aktívneho prístupu ľudí, ktorí majú
zodpovednosť a sú na postoch, sa nemožno pustiť ďalej. Zároveň podotkol, že na začiatku
roka si študoval časť štátneho rozpočtu o tom, ako štát podporuje šport /1 mld. 80 mil. Sk/.
Keďže mesto tvorí podľa počtu obyvateľov 1/80 Slovenska, rozpočet mesta je približne 18%
z toho, čo dáva štát do športu.
Ing. Daučo – uviedol, že svojím vystúpením mal na mysli to, že bude rád, ak budú také
masívne investície do športových areálov ako boli do futbalového štadióna.
Ing. Bošnák, primátor mesta - reagoval na vystúpenie a uviedol, že také masívne
investície do areálov nebudú možné. Všetci vedia o tom, prečo sa do štadióna toľko
investovalo. Jedná sa o majetok mesta a podľa spracovaného posudku západná tribúna
nevyhovovala normám. Uviedol, že mesto predtým investovalo aj do iných športových
zariadení ako zimného štadióna, areálu Lokomotívy Trnava, športovej haly, umelého trávnika,
atď. V súčasnosti sa pripravuje úprava areálu Zdravia v Modranke. Na záver svojho
vystúpenia podotkol, že všetky takéto veci je potrebné riešiť cielene.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaní odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (22:0:2) bol prijatý návrh poslanca Ing. Kloknera na doplnenie uznesenia.
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Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 127, v ktorom bol zapracovaný
schválený návrh.

Materiál č. 14.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 1.4.2007 do 5.6.2007
Spravodajca MR: PhDr. Hrnčírik
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. 128 v zmysle predloženého materiálu.

Bod „r ô z n e „:
A/
Ing. Bošnák, primátor mesta – otvoril rozpravu k materiálu č. 15.1. – Návrh na odvolanie
a vymenovanie veliteľa Mestského hasičského zboru v Trnave, ktorý poslanci obdržali pri
prezentácii a ktorý bol v úvode rokovania zaradený do programu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 129 v zmysle predloženého materiálu,
do ktorého návrhová komisia doplnila termín v ukladacej časti ...do 10.7.2007...

B/
Ing. Bošnák, primátor mesta – v súvislosti s posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva
v pred dovolenkovom období pripomenul termíny zasadnutí mestskej rady a mestského
zastupiteľstva, v zmysle platného harmonogramu.
Zároveň pozval poslancov na celý rad kultúrnych podujatí organizovaných mestom Trnava
v priebehu letných mesiacov.

C/
Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval poslancov mestského zastupiteľstva
o pripravovanej návšteve zo slovinského mesta Nove mesto a o nadviazaní partnerskej
spolupráce. Pri minuloročnej návšteve slovinského mesta v danej veci už rokoval. Návrh
dohody je pripravený a do platnosti vstúpi ratifikáciou Mestským zastupiteľstvom mesta
Trnava a zastupiteľstvom druhej strany.

D/
Ing. Bošnák, primátor mesta – poprial v mene prítomných MUDr. Pavlovi Caudtovi všetko
najlepšie k okrúhlemu životnému jubileu 65. rokov, ktoré oslávil v I. polroku 2007.
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E/
Poslankyňa Eva Jevičová oznámila, že od 1.6.2007 sa vzdáva 50% z paušálnej odmeny
poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v prospech Klubu dôchodcov na
Beethovenovej ulici v Trnave. Zároveň zapisovateľke odovzdala list s údajmi, potrebnými
k zabezpečeniu zrážok z odmeny.
V zmysle schváleného programu nasledovali interpelácie poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava. Interpelácie poslanci mestského zastupiteľstva predložili
v písomnej forme.
MUDr. Pavelek, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia zo 4. riadneho
zasadnutia, prijaté na rokovaní od č. 102 po č. 129 vrátane.
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta skonštatoval, že program rokovania mestského
zastupiteľstva bol vyčerpaný. Poďakoval prítomným za účasť a 4. riadne rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. Poslancov mestského zastupiteľstva
a ostatných pozvaných požiadal o stretnutie v reštaurácii Phoenix na Kapitulskej ulici za
účelom zhodnotenia činnosti poslaneckého zboru za uplynulé obdobie.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

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

Ing. Ján J o b b
overovateľ

Mgr. Jozef P i k n a
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

