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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
___________________________________________________________________________

Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 16. decembra 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
29 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ
9 vedúcich odborov mestského úradu
2 vedúci úsekov mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
10 riaditeľov základných škôl
riaditeľ základnej umeleckej školy
7 zástupcov médií
zapisovateľka

Program:
a/
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

Otvorenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Trnava v znení VZN č. 277, VZN č. 291 a VZN č. 303
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom
je Mesto Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, v základných umeleckých školách, na čiastočnú úhradu nákladov
činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 5/1991 o výške
poplatkov za služby vykonávané pri spoločenských obradoch, v znení VZN č.
62/1995, vydaného v úplnom znení VZN č. 66/1995
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok mestom Trnava
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1.9
1.10

1.11

2.1
3.1
3.2
4.
5.1
5.2
5.3
6.1
7.1
8.1
9.1

10.1
11.1

12.1
13.1
14.

15.
16.
17.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania
grantov z rozpočtu mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 268
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trnava v súvislosti so zavedením meny euro
v Slovenskej republike (Generálne VZN) a VZN č. 225 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233 a 294
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený
5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008
Rozpočet mesta Trnava na rok 2009 a viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011
Majetkové záležitosti
Predaj bytov
Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 302 v znení noviel, VZN
č. 306 o nakladaní s bytmi na Ul. J. G. Tajovského v Trnave
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Zadanie urbanistickej štúdie Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri
diaľničnom privádzači – schválenie
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava R/2008 –
Prevádzkové priestory VUJE, a.s.
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie
zloženia rád škôl a rád školských zariadení
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2007/2008 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trnava
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ
BRÁNA 2008
Informácia o plnení uznesenia MZ č. 352/2008 z 24. júna 2008 k Memorandu
o spolupráci medzi Mestom Trnava a Energiecomfort Energie-und
Gebäudemanagement GmbH Wien
Investičný zámer projektu rekonštrukcie Futbalového štadióna A. Malatinského
v Trnave
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 9.10.2008 do 26.11.2008
Rôzne
14.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 229 o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava
v znení VZN č. 295
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver
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13. 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.
Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 27 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
zvýšil počet poslancov na 29.)
Za overovateľov zápisnice z 13. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení
poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Ľudovít Daučo a Karol Opatovský.
Na zasadnutí bola overená zápisnica z 12. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 28. októbra 2008. Priebeh rokovania mestského zastupiteľstva, zachytený
v zápisnici podpismi potvrdili overovatelia, poslanci mestského zastupiteľstva MUDr.
Mariana Čapeľová a PhDr. Ján Žitňanský.
Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov mestského
zastupiteľstva: Ing. Jozefa Tomeka a Ing. Jozefa Pobieckého.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci:
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a MUDr. Martin Heriban.
Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila poslanca PhDr.
Jána Žitňanského.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci
mestského zastupiteľstva: MUDr. Mariana Čapeľová a MUDr. Pavol Caudt.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29 .
Hlasovaním (27:0:2) bolo zloženie návrhovej komisie v zmysle predloženého návrhu
schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 9. decembra 2008 odporučila nasledujúce
úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva:
a/ upraviť číslovanie materiálov v rámci bodu „4. Majetkové záležitosti“
4.15
Zaradenie majetku mesta do ponukového konania
4.16
Súhlas s použitím častí pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie
prístupovej komunikácie a chodníka
4.17
Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na uloženie verejného
plynovodu – hlavnej trasy z regulačnej stanice do IBV Kamenný mlyn Trnava
4.18
Kúpa pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole III. etapa Trnava
b/ zaradiť v rámci bodu „4. Majetkové záležitosti“
ako materiál č. 4.19 – Súhlas na realizáciu modernizácie kolkárne Areálu zdravia Modranka,
Trnava, I. Krasku 33.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva návrh na doplnenie programu rokovania predložil
poslanec Čechovič. V rámci bodu „rôzne“ odporučil prerokovať materiál „Doklad
o zabezpečení spolufinancovania pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
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osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká“. Návrh zdôvodnil tým, že Mesto
Trnava v poslednom období aktívne zabezpečuje prípravu prioritných projektov na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre programové obdobie
2007-2013.
Ministerstvo
hospodárstva
SR
v rámci
operačného
programu
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ vyhlásilo už viacero výziev. Jednou z nich je
i výzva na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky, na ktorú Mesto Trnava mieni reagovať.
Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil návrh akceptovať a zaradiť ako materiál č. 14.2.
Ďalšie pripomienky k programu rokovania neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (28:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k programu rokovania.
Hlasovaním (29:0:0) bol prijatý návrh poslanca Čechoviča na rozšírenie programu
rokovania v bode „rôzne“ o materiál č. 14.2.
Hlasovaním (29:0:0) bol schválený program decembrového rokovania mestského
zastupiteľstva.
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava následne prerokovali materiály v zmysle
schváleného programu rokovania.
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
v znení VZN č. 277, VZN č. 291 a VZN č. 303
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
p. Čechovič – spravodajskou správou uviedol predkladaný materiál, v ktorom sa rieši
definícia pojmu „neverejná – uzavretá spoločenská akcia“, keďže pri výkone kontrolnej
činnosti vznikol problém s definovaním tohto pojmu a s dodržiavaním prevádzkového času po
oficiálne stanovených otváracích a zatváracích hodinách. Jednoznačný pojem definície
"neverejná - uzavretá spoločenská akcia" v našej legislatíve je iba čiastočne upravený v
zákone č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach § 1 ods. 3), preto Mesto Trnava
predkladaným všeobecne záväzným nariadením taxatívne vymedzuje tento pojem vo väzbe na
právo obce obmedziť niektoré činnosti vo verejnom záujme, ktoré nemožno uspokojiť inak
podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. n/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ako aj s opakovanými sťažnosťami občanov na rušenie nočného
pokoja.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, aby spracovateľ materiálu preveril mestskou radou navrhované
technické úpravy v čl. 1 ods. 8 a 9.
Po vyjadrení spracovateľa materiálu boli úpravy návrhu všeobecne záväzného nariadenia
nasledovné:
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a/ text VZN na str. 13-1/1/4 v čl. 1 v ods. (8)
zostáva v pôvodnom znení
b/ v texte VZN na str. 13-1/1/4 v čl. 1 v ods. (9) upraviť úvodnú časť textu
na...Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov sú ...
/ďalej pokračuje pôvodný text/
a z poslednej odrážky vypustiť slová „a vo fašiangovom období“
c/ na str. 13-1/1/5 v čl. 2 upraviť text
...a času prevádzky služieb na území mesta Trnava, v znení zmien a doplnkov tohto VZN...
d/ vo väzbe na predchádzajúce odporúčania a informáciu spracovateľa materiálu upraviť
informáciu v texte 2. odstavca dôvodovej správy.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
V lehote pripomienkovania neboli pripomienky uplatnené.
Hlasovaním (27:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 431, ktorým bolo schválené VZN č.
311.

Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Spravodajca mestskej rady v rámci spravodajskej správy informoval o záležitosti
povinnej školskej dochádzky, zápisu dieťaťa do školy a povinnosti obce určiť miesto a čas
zápisu všeobecne záväzným nariadením. Konštatoval, že žiak plní povinnú školskú
dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Keďže Mesto
Trnava vytvorilo na plnenie povinnej školskej dochádzky jeden školský obvod, zákonný
zástupca pre svoje dieťa môže vybrať ktorúkoľvek školu na území mesta Trnava.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené 3 pripomienky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila akceptovať všetky pripomienky, ktoré
tvoria prílohu materiálu /viď. tabuľka k VZN s vyhodnotením pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou ukladacej časti uznesenia:
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 17.12.2008
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (24:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k akceptácii pripomienok,
vznesených v lehote pripomienkovania.
Ďalšie odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 432, ktorým bolo schválené VZN č.
312.
Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
v základných umeleckých školách, na čiastočnú úhradu nákladov činnosti centra
voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Novým návrhom všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa VZN č. 307 na
základe požiadavky riaditeľov ZUŠ a CVČ, ktorým boli adresované viaceré žiadosti rodičov
žiakov o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorí síce nespĺňajú podmienky
hmotnej núdze, ale sú z rôznych dôvodov v zlej finančnej situácii. Vo väzbe na túto
skutočnosť je vhodné dať riaditeľom kompetenciu znížiť, prípadne odpustiť príspevok na
základe predložených žiadostí žiakov alebo zákonných zástupcov.
Nariadením sa ďalej upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni, v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona
a Ministerstvom školstva SR zverejnených finančných pásiem.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené 3 pripomienky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila akceptovať všetky vznesené
pripomienky, ktoré tvoria prílohu materiálu /viď. tabuľka k VZN s vyhodnotením
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou ukladacej časti uznesenia:
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 17.12.2008
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (28:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k akceptácii pripomienok,
vznesených v lehote pripomienkovania.
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Ďalšie odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 433, ktorým bolo schválené VZN č.
313.
Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 5/1991 o výške
poplatkov za služby vykonávané pri spoločenských obradoch, v znení VZN č. 62/1995,
vydaného v úplnom znení VZN č. 66/1995
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Mgr. Rozložník – spravodajskou správou uviedol materiál, ktorým sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 5/1991 v znení noviel. Podotkol, že predmetné nariadenie už nespĺňa
nároky na zabezpečenie spoločenských obradov a výšku poplatkov občanov, vyberaných
mestom za spoločenské obrady nie je potrebné určovať týmto spôsobom. Výška poplatkov za
pohreby a uvítanie detí do života je určená bodom 2/ návrhu uznesenia mestského
zastupiteľstva.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Zároveň požiadala spracovateľa materiálu
o informáciu, akým spôsobom sa budú riešiť prípady, ak sa záujemca o spoločenský obrad na
obrad nedostaví.
Stanovisko spracovateľa materiálu k požiadavke mestskej rady bolo nasledovné:
Matričný úrad vyberá správne poplatky, týkajúce sa uzavretia manželstva na základe
Sadzobníka správnych poplatkov „ Položka 18“
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi SR
500.b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi SR
500.c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
500.d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
2 000.e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym
občanom SR a cudzincom
1 000.f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
2 000.g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami
5 000.h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý
pobyt
6 000.-.
Ak sa akt uzavretia manželstva neuskutoční, matričný úrad vráti správny poplatok
občanovi v zmysle § 10 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov.
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Akt uvítania dieťaťa do života sa spoplatňuje poplatkom 100,- Sk za obrad. V prípade, že
sa akt neuskutoční /napr. choroba dieťaťa, vážne rodinné problémy/ je rodičom ponúknutý
náhradný termín, ktorý je pre nich akceptovateľný.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 433, ktorým bolo schválené VZN č.
313.
Materiál č. 1.5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Spravodajca mestskej rady konštatoval, že mesto si oceňuje schopnosti jednotlivcov
i kolektívov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju a reprezentácii mesta a v rozličných
oblastiach spoločenského, hospodárskeho a politického života budovali a rozvíjali svoj vzťah
k mestu Trnava. Prejavom vďaky mesta k obyvateľom mesta, právnickým osobám so sídlom
na území mesta, alebo osobám so vzťahom k mestu Trnava je každoročné udeľovanie ocenení
mesta, ktoré sa koná spravidla v prvú marcovú nedeľu. Následne uviedol materiál, ktorým sa
určuje postup udeľovania ocenení mesta /aj mimoriadnych/, ale aj procesný postup ich
odnímania.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené 3 pripomienky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila akceptovať všetky vznesené
pripomienky, ktoré tvoria prílohu materiálu /viď. tabuľka k VZN s vyhodnotením
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickými pripomienkami:
a/ na str. 13-1/5/3 dôvodovej správy v 6. odstavci
úprava textu ...V texte druhej časti návrhu.. /ďalej pokračuje pôvodný text
b/ na str. 13-1/5/9 v čl. 11 v bode 2/ namiesto „predpokladané“ uviesť ...predkladané...
c/ na str. 13-1/5/9 v čl. 13 v bode 1/ upraviť záver textu
...je upravené v čl. 18 tohto VZN...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (27:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k akceptácii pripomienok,
vznesených v lehote pripomienkovania.
Ďalšie odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (28:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 435, ktorým bolo schválené VZN č.
315.
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Materiál č. 1.6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Ing. Tomek – spravodajskou správou uviedol materiál, spracovaný v súlade s novelou
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V predkladanej novele zákona sú hodnoty
nehnuteľností, sadzby dane z nehnuteľností a peňažné sumy prepočítané zo slovenskej koruny
na eurá stanoveným konverzným kurzom a zaokrúhlené v zmysle generálneho zákona č.
659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené.
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: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 436, ktorým bolo schválené VZN č.
316.

Materiál č. 1.7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia bol spracovaný z dôvodu prechodu
slovenskej koruny na euro a v rámci sprehľadnenia legislatívy smerom k občanovi. Návrhom
nariadenia sú riešené zmeny v dani za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie
a dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené 4 pripomienky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila akceptovať všetky vznesené
pripomienky, ktoré tvoria prílohu materiálu /viď. tabuľka k VZN s vyhodnotením
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
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Hlasovaním (28:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k akceptácii pripomienok,
vznesených v lehote pripomienkovania.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 437, ktorým bolo schválené VZN č.
317.

Materiál č. 1.8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok
mestom Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
MUDr. Pavelek – v rámci spravodajskej správy oboznámil prítomných s obsahom návrhu
všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, ktorého
cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi, dôchodcovia a osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 438, ktorým bolo schválené VZN č.
318.

Materiál č. 1.9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania
grantov z rozpočtu mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
Mesto Trnava má záujem kontinuálne podporovať subjekty a rozvíjať ich aktivity na
území mesta v oblasti kultúry, športu, aktivít mládeže, výchovy a vzdelávania, charity,
zdravotníctva, zdravotne postihnutých, primárnej drogovej prevencie, ekológie a životného
prostredia. Finančný grant alebo dar môžu získať právnické a fyzické osoby, ktoré splnia
požiadavky určené všeobecne záväzným nariadením. V návrhu nariadenia sa zjednotili pojmy
a upravili sa finančné limity v súvislosti s prechodom na euro.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, aby spracovateľ materiálu preveril technickú pripomienku mestskej rady
v súvislosti so stanovením finančného intervalu v texte návrhu na str. 13-1/9/6 v čl. 4 v bode
2/ v písm. B) „Mestská rada“. / Na základe preverenia záležitosti u spracovateľa, zostáva
pôvodný text v pripomienkovanej časti návrhu./
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 439, ktorým bolo schválené VZN č.
319.
Materiál č. 1.10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 268 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
Poslanec Opatovský – spravodajskou správou uviedol návrh všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa v roku 2006 schválené VZN č. 268 o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Následne rozobral jednotlivé návrhy na zmenu,
podrobne rozpísané v dôvodovej správe.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky.
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.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 440, ktorým bolo schválené VZN č.
320.
Materiál č. 1.11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trnava v súvislosti so zavedením meny euro
v Slovenskej republike (Generálne VZN) a VZN č. 225 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233 a 294
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
p. Čechovič – predložil spravodajskú správu k materiálu, spracovanému v súlade so
zákonom č. 445/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,
s účinnosťou od 1.1.2009. V tomto prípade ide najmä o novelizáciu zákona o obecnom
zriadení a zákona o priestupkoch. Ďalej podrobne informoval o konkrétnych návrhoch zmeny
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niektorých všeobecne záväzných nariadení /VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku, VZN
o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava, VZN o chove, držaní a ochrane zvierat na
území mesta Trnava, VZN k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym,
reklamným a komerčným obsahom, VZN o nakladaní s komunálnymi, stavebnými
a drobnými stavebnými odpadmi, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady/.
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 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom zmeny textu nariadenia na str. 13-1/11/8 v čl. 15:
a/ pôvodný text úpravy označiť ako bod ...3...
b/ doplniť nový bod 1. s textom
...V čl. 15 ods. (15) písm. a) sa slová „2.100,- Sk“ nahrádzajú slovami „69.71 eur“
a bod 2. s textom
...V čl. 15 ods. (15) písm. b) sa slová „2.600,- Sk“ nahrádzajú slovami „86,30 eur“...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (27:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k doplneniu textu nariadenia.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 441, ktorým bolo schválené VZN č.
321.

Materiál č. 2.1
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve,
ktorý bol mestu zverený
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko ako spravodajca materiálu informoval o zmenách „Zásad...“, ktoré vzišli
z viacerých dôvodov, rozpísaných v materiáli:
- výkon správy majetku mesta obchodnou spoločnosťou založenou mestom, alebo inou
právnickou osobou,
- úprava rozhodovacích právomocí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a primátora
mesta,
- doterajšie skúsenosti s uplatňovaním postupu pri umiestňovaní inžinierskych sietí na
pozemkoch vo vlastníctve mesta v praxi,
- zmena vlastníctva magistrátnej optickej siete,
- zavedenie meny euro v Slovenskej republike.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Rozprava:
Ing. Pobiecký – reagoval na spravodajskú správu a žiadal bližšie zdôvodniť právomoci
primátora mesta v súvislosti s chráničkami optickej siete.
Ing. Butko – podotkol, že záležitosť chráničiek bola podrobne prediskutovaná aj na
Majetkovej komisii MZ a konečný návrh vzišiel z troch alternatív a je zapracovaný v § 4 bod
5/ písm. p/. Uviedol, že ak mesto v lokalite, v ktorej sa ide riešiť rozkopávka, už kábel má,
stanovenie podmienky by bolo úplne zbytočné. V takomto prípade bude primátorovi mesta
odporučené od tejto podmienky odstúpiť.
Ďalšie pripomienky, resp. pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (26:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 442, ktorým boli schválené „Zásady...“
v znení predloženého materiálu.

Materiál č. 3.1
5. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko – podľa predloženého materiálu zdôvodnil piatu aktualizáciu rozpočtu mesta
na rok 2008, vychádzajúcu z aktuálnych informácií k potrebe finančných prostriedkov na
plánované investičné akcie mesta, na financovanie výdavkov programu „Správa majetku
a právny servis“ a z dôvodu potreby úpravy rozpočtu v programe „Odpadové hospodárstvo“.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnením údajov /zvýšenie rozpočtu o 200 tis. Sk na projekt rekonštrukcie
vykurovania radnice/ v programe 17. Položka vypadla len z textovej časti, ale v tabuľkovej
časti 5. aktualizácie bola zmena rozpočtu započítaná:
17
Správa úradu a prevádzka budov
27 550
27 750
17.2 Kapitálové výdavky
16 380
16 580
o investičné práce
14 440
14 640
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie údajov
v programe 17.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 443, ktorým bola schválená piata
aktualizácia rozpočtu mesta podľa predloženého materiálu a schváleného dodatku.
Materiál č. 3.2
Rozpočet mesta Trnava na rok 2009 a viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2009 20011
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Spravodajca materiálu uviedol, že návrh rozpočtu mesta pre rok 2009 je spracovaný
a predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V súlade s
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platnou legislatívou majú obce a mestá povinnosť zaviesť programové rozpočtovanie, počnúc
rozpočtom na roky 2009 – 2011. Pri tvorbe programového rozpočtu sa uprednostňuje
manažérske a politické rozhodovanie o financovaní samosprávy. Východiskom programového
rozpočtovania je manažérsky prístup a strategické plánovanie t.j. systém založený na
plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy, v nadväznosti na ich priority a alokovanie
disponibilných rozpočtových zdrojov do programov. Súčasťou rozpočtu mesta je i viacročný
rozpočet na roky 2009 – 2011, ktorý vychádza z volebných programov politických strán
zvolených zástupcov samosprávy, zo záväzných strategických dokumentov mesta, ďalších
priorít mesta a jeho kompetencií. V zmysle zákonných ustanovení sa rozpočet mesta člení na
bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie.
Následne citoval niektoré skutočnosti zo stanoviska hlavného kontrolóra, ktorému vyplýva
povinnosť vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta podľa
príslušných ustanovení § 18f písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. /Stanovisko hlavného kontrolóra je priložené k materiálu./
Na záver spravodajskej správy skonštatoval, že mesto postavilo pre rok 2009 vyrovnaný
rozpočet, ktorý odporúčal schváliť v predloženom znení.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s preverením údajov v časti 10.1. Podprogram „Športové aktivity“ pri
ukazovateli 3 na str. 54.
Na základe stanoviska spracovateľa sa odporúča na strane 54, 10.1. Podprogram
„Športové aktivity“ v odseku „Merateľné ukazovatele“ vypustiť ukazovateľ „3. Podiel
mládeže zapojenej do športových aktivít organizovaných a spoluorganizovaných mestom“ - v
odseku „Plánované hodnoty“ vypustiť hodnotu „250“. Tento ukazovateľ bol do materiálu
zaradený omylom pri prepise materiálu.
Na rokovaní mestskej rady primátor mesta informoval o obsahu s listu, adresovanom
mestskému zastupiteľstvu pánom Miroslavom Pavlíkom, preventivárom požiarnej ochrany
mesta Trnava. Listom žiada o navýšenie výdavkov v položke „Bezpečnostný servis“ na
zakúpenie nového hasičského automobilu /3,3 mil. Sk/ a na zakúpenie ochranných odevov pre
dovybavenie členov družstva Dobrovoľného hasičského zboru.
Mestská rada zatiaľ neodporučila navýšiť rozpočet mesta na rok 2009 a požiadala príslušný
referát o spracovanie informácií o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave.
/List bol zaslaný so spoločným spravodajcom. Požadovanú informáciu poslanci obdržia
pri prezentácii na rokovaní mestského zastupiteľstva./
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Finančná komisia Mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom
„ Rozpočet mesta Trnava na rok 2009, vrátane viacročného rozpočtu mesta Trnava na roky
2009 - 20011“ a odporúča mestskému zastupiteľstvu rozpočet mesta Trnava schváliť bez
výhrad v predloženom znení.
Rozprava:
Ing. Tomek – uviedol, že návrh rozpočtu mesta zaznamenal kvalitatívny posun a mestský
úrad zaznamenal zámery, ciele, ktoré boli v predchádzajúcich rozpočtoch navrhnuté.
Konštatoval, že vytvorené boli niektoré podprogramy existujúcich programov a
najvýznamnejšia zmena bola zadefinovaná v merateľných ukazovateľoch. Otázkou do
budúcnosti zostáva stanovenie presných ukazovateľov a konštantné plánovanie hodnôt.
Apeloval na kolegov poslancov, do návrhu rozpočtu zapracovať predstavy poslaneckých
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klubov, resp. návrhy poslancov do rozpočtových programov. Vyzval poslancov k väčšej
aktivite pri zostavovaní rozpočtu.
V nadväznosti na list preventivára požiarnej ochrany pána Pavlíka uviedol, že pri prezentácii
obdržaný doplnok nie je presným argumentom na požiadavku mestskej rady. Podotkol, že
hlavnú ťarchu v oblasti likvidácie požiarov nesie profesionálny hasičský zbor a dobrovoľný
hasičský zbor má skôr len doplnkové aktivity. Ak je predmetná záležitosť nevyhnutná
v súlade s legislatívou, žiadal doplniť informáciu.
p. Okruhlica – informoval o stanovisku Klubu SDKÚ-DS k rozpočtu mesta. Klub
skonštatoval, že rozpočet mesta je vyrovnaný a otvorený pre nové vízie. Rozpočet je
systémový a poslanecký klub ho odporúča schváliť.
Mgr. Rozložník – uviedol, že v návrhu rozpočtu mesta /oproti verzii z mesiaca október
2008/ došlo k určitým zmenám. Ďalej v nadväznosti na žiadosť preventivára požiarnej
ochrany navrhol v kapitole 13, položku 13.1 na str. 64 zvýšiť o 3,3 mil. Sk. Aby však
rozpočet mesta zostal vyrovnaný, o túto čiastku odporučil zvýšiť výnosy v časti II. v bode 5
„Predaj majetku mesta“. Návrh na zvýšenie položky „Výnosy“ zdôvodnil tým, že mesto má
majetok, ktorý nie je v dobrom stave a bolo by vhodné ho odpredať. Súčasne požiadal
spracovateľa materiálu o vysvetlenie záležitosti originálnych kompetencií v oblasti školstva. a
poukázal na zníženie výdavkov v oblasti školstva o 7 mil. Sk /z čoho 3,5 mil. Sk na osobných
výdavkoch/. Žiadal informáciu, o aké percento boli v roku 2008 zvýšené osobné náklady,
nakoľko sa zvýšili platy učiteľov, príplatky za triednictvo a platové stupne. Podotkol, že
dochádza k miernemu nárastu /cez 9 %/, ale úbytok je o 3,5 mil. Sk.
Mgr. Maková, vedúca odboru – reagovala na vznesené pripomienky a uviedla, že návrh
v predmetnej položke rozpočtu bol 180 mil. Sk, ktorý po viacerých úpravách rozpočtu bol
znížený. Príplatky pre učiteľov materských škôl boli v návrhu rozpočtu zohľadnené.
Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval prítomných, že pri čítaní rozpočtu bolo treba
riešiť niektoré úpravy, pričom nárast v oblasti školstva nebol jasne deklarovaný. V termíne do
15.2.2009 bude spracovaná analýza dopadu opatrení, súvisiacich s počtom žiakov v triedach
a pod. Na základe analýzy pristúpi mesto v apríli, resp. júni 2009 k aktualizácii rozpočtu.
V zmysle záverov mestskej rady uviedol, že v budúcnosti sa môže požiadavka predložená
pánom Pavlíkom prehodnotiť. Práve z tohto dôvodu mestská rada požiadala o doplnenie
informácií o činnosti zboru. Keďže v meste Trnava je profesionálny hasičský zbor,
dobrovoľný hasičský zbor by v meste ani nemusel byť. Vzhľadom na vývoj rozpočtu
a nejasnosti aj s dopadom k znižovaniu počtu zamestnancov, znižovanie príjmov
z podielových daní, zakúpenie motorového vozidla pre dobrovoľný hasičský zbor nie je
nevyhnutnosťou. Rovnaké stanovisko vzišlo aj z gremiálnej porady, že zakúpenie tohto auta
nie je nevyhnutným výdavkom na rok 2009. Aj napriek vznesenému návrhu ho neodporúča
schváliť. Ďalej uviedol, že v oblasti údržby miestnych komunikácií neboli v prvej etape
všetky požiadavky zohľadnené. Mesto si je vedomé aj toho, že niektoré veci do rozpočtu
mesta pribudnú. Veľa žiadostí má mesto o grantové schémy, pričom do grantov nebudú
zahrnuté neoprávnené náklady. Keďže sú grantové schémy rozpracované za niekoľko 100
mil. Sk, mesto si musí ponechať určitú rezervu. Týmto zdôvodnil aj úpravu rozpočtu oproti
pôvodnému návrhu. Podľa stanoviska hlavného kontrolóra by mesto mohlo ísť v oblasti
grantových programov aj do úverového rámca, ale zatiaľ nie sú definované podmienky.
Mgr. Rozložník – kontrolnú činnosť realizovanú zborom dobrovoľných hasičov odporúčal
riešiť zmluvou, resp. dohodou s Okresným riaditeľstvom hasičského zboru v Trnave.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že spolupráca hasičov je riešená zmluvnými
podmienkami. K oblasti školstva podotkol, že v tomto roku využil všetky možnosti, ktoré
rozpočet dával, preto aj rozhodol o poskytnutí odmien v maximálnej výške pre všetkých
učiteľov. Na rozpočet mesta preto odporúčal pozerať sa komplexne.
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Ing. Butko – v súvislosti s požiadavkou pána Pavlika položil otázku, či niektorá
samospráva na Slovensku za posledných 5 rokov požiarne auto zakúpila. Na rozhodnutie
o tom, či finančné prostriedky na zakúpenie auta schváliť alebo nie, nemá dostatok
podkladov. Zatiaľ odporučil ponechať túto vec otvorenou.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neodzneli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (6:13:10) nebol prijatý návrh poslanca Rozložníka na zvýšenie výdavkov
v súvislosti so žiadosťou preventivára požiarnej ochrany.
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 444, ktorým bol schválený rozpočet
mesta Trnava na rok 2009 a viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011 v znení podľa
spracovaného materiálu.
Materiál č. 4
Majetkové záležitosti
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Spravodajca mestskej rady uviedol každý materiál spravodajskou správou.
č. 4.1
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/69 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2809 na Čajkovského 3
___________________________________________________________________________
Vlastníci družstevných bytov v bytovom dome na Čajkovského ulici 3 požiadali
o odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovým domom.
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: 29.
Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 445, ktorým bol schválený predaj
spoluvlastníckych podielov na pozemku vlastníkom bytov.
č. 4.2
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/52 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6556 na Veternej 25, 26, 27
___________________________________________________________________________
Vlastníci družstevných bytov v bytovom dome na Veternej ulici 25, 26, 27 požiadali
o odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovým domom.
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: 29.
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Hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 446, ktorým bol schválený predaj
spoluvlastníckych podielov na pozemku vlastníkom bytov.
č. 4.3
Predaj pozemku pre výstavbu na sídlisku Družba v Trnave
___________________________________________________________________________
Spoločnosť SIMONT, s.r.o. Siladice požiadala o odkúpenie mestského pozemku pre
výstavbu bytových domov na nároží už existujúcich bytových domov. Majetková komisia MZ
neodporučila schváliť priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časť pozemku
a požiadala o vyjadrenie príslušný výbor mestskej časti. Výbor mestskej časti č. 4 vyjadril
nesúhlas s realizáciou stavby. Pretože komisia nedospela k jednoznačnému rozhodnutiu,
materiál bol spracovaný v dvoch alternatívach.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy 1.
Rozprava:
Mgr. Pikna – informoval o stanovisku Výboru mestskej časti č. 4, ktorý /po vypočutí si
zástupcu spoločnosti i zástupcov petičného výboru/ nesúhlasí s výstavbou bytového domu na
nároží objektov /uvedené sú v materiáli/.
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že stanovisko výboru mestskej časti
korešponduje s odporúčaním mestskej rady.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (21:0:5) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na schválenie alternatívy
č. I. t.j. neschváliť predaj časti pozemku na výstavbu bytového domu.
Hlasovaním (20:0:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 447 v zmysle schválenej alternatívy.
č. 4.4
Predaj pozemku na Starohájskej ul. v Trnave
___________________________________________________________________________
Spoločnosť HRT, s.r.o. Trnava požiadala mesto o kúpu pozemkov na Starohájskej ulici
zmluvou o kúpnej zmluve /uznesením MZ č. 852/2006 schválený predaj zmluvou o budúcej
kúpnej zmluve/ z dôvodu súčasnej ťažšej dostupnosti úverov a riešenia tejto situácie
spolufinancovaním s iným subjektom.
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: 29.
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 448, ktorým bol schválený predaj
pozemku zmluvou o kúpnej zmluve.
č. 4.5
Predaj stavby „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, I. etapa“
a pozemkov vo vlastníctve mesta pod stavbou SR – Slovenskej správe ciest
___________________________________________________________________________
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Mesto pripravuje v rámci svojej investičnej činnosti realizáciu okružnej križovatky ulíc
Bratislavská – Strojárenská. Odbor investičnej výstavby mestského úradu zabezpečuje
projektovú dokumentáciu, jej prerokovanie a odsúhlasenie s jednotlivými dotknutými
orgánmi a organizáciami. Komunikácia na Bratislavskej ulici je cestou vo vlastníctve SR –
Slovenskej správy ciest. SSC okrem požiadaviek technického charakteru požaduje od
investora pred vydaním stavebného povolenia predložiť zmluvu o budúcej zmluve na
odplatný prevod stavby okružnej križovatky. V súčasnosti prebieha územné konanie
o umiestnení stavby, pričom predpoklad vydania stavebného povolenia je február, resp. marec
2009.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Tomek – poukázal na text dôvodovej správy, v ktorej sa spomína zmluva o budúcej
kúpnej zmluve. Odporučil preto dať do súladu text uznesenia s textom dôvodovej správy.
JUDr. Tomašovičová – úpravu uznesenia v zmysle pripomienky poslanca Tomeka
akceptovala.
Ing. Bošnák, primátor mesta – vznesenú pripomienku poslanca Tomeka odporučil zobrať
ako technickú.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 449, ktorým bol schválený predaj
pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve so zapracovaním odporúčania poslanca Tomeka.
č. 4.6
Odkúpenie chodníka a terasy zo zámkovej dlažby pri kine Hviezda /od p. Prelovskej/
___________________________________________________________________________
Prístupový chodník a terasu vybudovala na vlastné náklady nájomníčka nebytových
priestorov v kine Hviezda. Nájomný vzťah ukončila v roku 2007 a mestu ponúkla odkúpenie
za dohodnutú cenu. Majetková komisia MZ sa ponukou pani Prelovskej zaoberala na
viacerých svojich zasadnutiach a dohodla kúpnu cenu 120.000,- Sk.
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.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 450, ktorým bolo schválené odkúpenie
chodníka a terasy zo zámkovej dlažby za dohodnutú cenu.
č. 4.7
Kúpa pozemku od Ministerstva hospodárstva SR
___________________________________________________________________________
Mestu Trnava bola doručená ponuka Ministerstva hospodárstva SR na odkúpenie
pozemku v k ú. Trnava, na ktorom je umiestnený podporný bod nadzemného elektrického
vedenia. Ministerstvo je iba dočasným správcom predmetného pozemku a jeho povinnosťou
je pozemok ďalej odpredať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 451 v zmysle predloženého materiálu.
č. 4.8
Kúpa pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou II. et. – Trnava
„Komunikácie a terénne úpravy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“ do
vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spoločnosť V.V. Building, s.r.o. Trnava, ktorá je investorom stavby technickej
infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu Za traťou II. Trnava, splnila podmienky
uložené uznesením mestského zastupiteľstva č. 280/2008, z toho dôvodu je predkladaný
návrh na schválenie kúpy pozemkov a stavieb miestnej komunikácie, vrátane chodníkov,
zelene a verejného osvetlenia do majetku mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Klokner – pripomienkoval text uznesenia v bode 2/ a zaujímal sa, či podmienka „60
dní záruky“ bola dohodnutá aj pre verejné osvetlenie. Navrhol podmienku uvedenú pod
písmenom a/ presunúť do písm. b/ a c/.
Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil návrh akceptovať a považovať ho za technickú
pripomienku.
Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 452 so zapracovanou technickou
pripomienkou.
č. 4.9
Kúpa parkovacích miest na Ul. Ľ. Podjavorinskej
___________________________________________________________________________
Spoločnosť B-P Investment, s..r.o. Trnava na základe súhlasu mesta použila časť
mestských pozemkov na vybudovanie parkovacích miest k bytovému domu na Ul. Ľ.
Podjavorinskej č. 25-28, ktoré Majetková komisia MZ na základe žiadosti spoločnosti
odporúča odkúpiť do majetku mesta.
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.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 453 v zmysle predloženého materiálu.
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č. 4.10
Súhlas so zriadením vecného bremena v prospech mesta Trnava na pozemku vo
vlastníctve spoločnosti Železničná preprava, a.s.
___________________________________________________________________________
Mestský úrad pripravuje rozpočtom schválenú rekonštrukciu verejného osvetlenia na
Slovanskej ulici v Trnave. Keďže ulica i samotná realizácia stavebnej akcie je situovaná na
pozemku vo vlastníctve spoločnosti Železničná preprava, a.s., vlastník pozemku bol
požiadaný o súhlas strpieť bezodplatné časovo neobmedzené vecné bremeno – umiestnenie
verejného osvetlenia.
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.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 454 v zmysle predloženého materiálu.

č. 4.11
Súhlas s použitím pozemku v lokalite Ul. Kozácka v Trnave na výstavbu komunikácie
a odkúpenie investície do majetku mesta
___________________________________________________________________________
Predloženým materiálom sa rieši prechod práv a povinností z platnej zmluvy zo
spoločnosti BeToS, s.r.o. Hrnčiarovce nad Parnou na spoločnosť SMART Development, s.r.o.
Trnava a odkúpenie vybudovanej investície – prístupovej komunikácie – do majetku mesta za
1,00 Sk.
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.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 455 v zmysle predloženého materiálu.

č. 4.12
Kúpa investície skolaudovanej stavby chodníka pre peších a vjazdu z miestnej
komunikácie na Okružnej ulici v Trnave
___________________________________________________________________________
Spoločnosť JMJ REAL, s.r.o. Trnava realizovala na svojom pozemku výstavbu bytového
domu a so súhlasom mesta použila mestské pozemky na vybudovanie chodníka pre peších
a vjazd z Okružnej ulice. Majetková komisia odporučila skolaudovanú stavbu chodníka
a vjazdu z miestnej komunikácie kúpiť do majetku mesta za 1,00 Sk a zároveň odporučila
mestskému zastupiteľstvu zriadiť na predmetné prípojky vedené na pozemkoch mesta
bezodplatné vecné bremeno v prospech každodobého vlastníka sietí.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 456 v zmysle predloženého materiálu.

č. 4.13
Odpredaj STL, plynovodu pre nájomný bytový dom 24 b.j. na Coburgovej ul. v Trnave
spoločnosti SPP – distribúcia a.s.
___________________________________________________________________________
Mesto Trnava v rámci výstavby nájomného bytového domu na Coburgovej ulici
vybudovalo aj STL prípojku plynu, ktorú je potrebné preklasifikovať na plynovod a následne
odovzdať do majetku a správy SPP – distribúcia a.s. Na základe požiadavky druhej strany
o majetkoprávne vysporiadanie vzťahu sa plynovod odpredáva za cenu dohodou t.j.
277 166,50 Sk.
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: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 457 v zmysle predloženého materiálu.

č. 4.14
Odkúpenie majetku ŠK Trnava – Modranka do vlastníctva mesta
___________________________________________________________________________
ŠK Trnava – Modranka zabezpečuje v súlade so zmluvou o výpožičke prevádzku väčšej
časti areálu, ktorý realizoval investície bez finančnej účasti mesta, ktorými areál zhodnotil.
Návrhom na prevod realizovanej investície v športovom areáli Trnava – Modranka sa
zaoberala aj Majetková komisia MZ, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť
kúpu majetku za cenu 5.292,288,- SK, včítane DPH.
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.
Hlasovaním (27:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 458 v zmysle predloženého materiálu.
č. 4.15
Zaradenie majetku mesta do ponukového konania
- garáž č. 2 na ul. Zelenečská č. 53,55
___________________________________________________________________________
Postup pri predaji garáží je upravený zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení noviel, Občianskym zákonníkom a príslušnými všeobecne
záväznými nariadeniami mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (27:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 459, ktorým bol daný súhlas na
zaradenie predmetnej garáže do ponukového konania.
č. 4.16
Súhlas s použitím častí pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie prístupovej
komunikácie a chodníka
___________________________________________________________________________
Výstavbu polyfunkčného bytového domu na Ulici Hollého v Trnave pripravuje
spoločnosť Apartment Trnava, s.r.o., ktorá požiadala mesto o súhlas s umiestnením
prístupovej komunikácie a chodníka na mestských pozemkoch. Majetková komisia odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť súhlas s podmienkou, že spoločnosť odpredá
skolaudovanú stavbu prístupovej komunikácie a chodníka do majetku mesta za 1,00 €.
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: 29.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 460 v súlade s predloženým
materiálom.

č. 4.17
Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na uloženie verejného plynovodu –
hlavnej trasy z regulačnej stanice do IBV Kamenný mlyn Trnava
___________________________________________________________________________
Materiálom mesto dáva súhlas na použitie pozemkov mesta na uloženie hlavnej trasy
verejného plynovodu z regulačnej stanice plynu pre IBV Kamenný mlyn.
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: 29.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 461 v zmysle predloženého materiálu.

č. 4.18
Kúpa pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole III. etapa Trnava
___________________________________________________________________________
Materiálom bol predložený návrh na schválenie súhlasu mesta s použitím mestského
pozemku na napojenie lokality Pekné pole III. etapa na Átriovú ulicu a odkúpenie pozemkov
a skolaudovaných stavieb v rozsahu, uvedenom v dôvodovej správe i návrhu uznesenia.
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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: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 462 v súlade s prerokovávaným
materiálom.

č. 4.19
Súhlas na realizáciu modernizácie kolkárne Areálu zdravia Modranka, Trnava, I.
Krasku 33
___________________________________________________________________________
Riešenie celej záležitosti je podrobne rozpísané v dôvodovej správe k materiálu.
S prihliadnutím na okolnosti, súvisiace s možnou rekonštrukciou a modernizáciou kolkárne
bol návrh na riešenie žiadosti Slovenského kolkárskeho zväzu Bratislava a Športového klubu
Modranka – kolkársky oddiel Trnava, predložený v dvoch alternatívach.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy č. 1.
Rozprava:
Ing. Klokner – vzniesol pripomienku k návrhu uznesenia v bode c/ a podotkol, že týmto
môže prísť k určitým problémom v súvislosti s platbou dane z pridanej hodnoty.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku a podotkol, že majetok bude mať
nulovú účtovnú hodnotu a následne ho môže mesto prijať ako dar.
Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Keďže návrhy k predloženým alternatívam neboli vznesené, hlasovalo sa o odporúčaní
mestskej rady k alternatíve č. 1, aj o uznesení súčasne.
Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 463, ktorým bola schválené riešenie
v súlade s alternatívou č. 1.

Materiál č. 5.1
Predaj bytov
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
Mestskému zastupiteľstvu bol predložený návrh na odpredaj bytov v zmysle zákona č.
182/1993 Z.z. v znení noviel.
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: 27.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 464 v zmysle predloženého materiálu.
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Materiál č. 5.2
Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 302 v znení noviel, VZN č. 306
o nakladaní s bytmi na Ul. J. G. Tajovského v Trnave
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
Spravodajca mestskej rady predložil správu s návrhom na schválenie výnimiek z
príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Ako predseda Bytovej komisie MZ uviedol, že
komisia po zvážení všetkých skutočností a vyjadrenia žiadateľov o schopnosti nájomné za byt
platiť, odporučila výnimky schváliť v predloženom znení.
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: 27.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 465.

Materiál č. 5.3
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
V súlade s dokumentom mestského zastupiteľstva „Nakladanie s bytmi vo vlastníctve
mesta Trnava“ sa uvoľnené byty /okrem tých, ktoré boli vyčlenené pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva/ môžu odpredávať. Keďže výnimku môže schváliť len mestské zastupiteľstvo,
predložený bol návrh na schválenie dvoch výnimiek.
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: 26.
Hlasovaním (20:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 466 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 6.1
Zadanie urbanistickej štúdie Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri
diaľničnom privádzači – schválenie
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
Vlastník pozemkov, presne vymedzených v grafickej časti územného plánu, formuloval
zámer vybudovať na uvedených plochách zariadenia a areál podnikateľských aktivít,
komercie a služieb, aktivít v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Na základe jeho žiadosti
mestské zastupiteľstvo spracovalo a prerokovalo v súlade s platnou legislatívou zmenu
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územného plánu. Podľa záväznej časti územného plánu je potrebné spracovať pre toto územie
plán zóny alebo urbanistickú štúdiu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Daučo, predseda Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
MZ predložil stanovisko k predkladanému materiálu. Uviedol, že komisia na svojom
rokovaní 4.12.2008 sa zaoberala materiálom a odporúča schváliť zadanie urbanistickej štúdie.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 467 v súlade s predloženým
materiálom.
Materiál č. 7.1
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava R/2008 –
Prevádzkové priestory VUJE, a.s.
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Návrh na povolenie spracovania zmeny územného plánu R/2008 bol predložený na
základe požiadavky majiteľa pozemku a investora. Nakoľko pre príslušný funkčný kód
územného plánu je stanovených viacero limitov, bude tieto v prípade povolenia spracovania
zmeny potrebné zhodnotiť a zapracovať do návrhu riešenia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy A, ktorej časť „1. Povoľuje“ sa doplní o text
...a prehodnotenia výšky objektu vo vzťahu k rodinným domom a základnej škole...
Mestská rada zároveň požiadala o predloženie stanoviska Komisie stavebnej, územného
plánovania a kultúrnych pamiatok MZ k predkladanému materiálu.
Rozprava:
Ing. Daučo – v zmysle požiadavky mestskej rady predniesol stanovisko komisie. Stavebná
komisia s počtom hlasov 4:0 súhlasila s povolením spracovania zmeny územného plánu
v tejto lokalite pri súčasnom dodržaní podmienok, ktoré boli súčasťou kúpnopredajnej
zmluvy, limitujúcich zámery nadobúdateľa. To znamená, že dopravný prístup k budove bude
riešený z Oblúkovej ulice, resp. z Bučianskej ulice, pri predpokladanej zmene charakteru tejto
komunikácie, a to po dokončení severného obchvatu mesta. Výškové parametre stavby –
podlažnosť bude vzhľadom na susednú zástavbu rodinných domov v rozsahu 2+1, teda max.
3-podlažná stavba, resp. 10 m nad terénom a budú dodržané percentá zelene v zmysle
záväzných regulatívov pre daný kód B03 – v tomto prípade 40% plochy. Pri dodržaní podielu
zelene je zároveň potrebné zabezpečiť statickú dopravu na vlastnom pozemku.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že v procese prerokovávania sa budú k zmene
vyjadrovať všetky dotknuté subjekty a zohľadnené budú aj pripomienky, ktoré boli povedané
predsedom komisie.
Ďalšie návrhy na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady s alternatívou A/ a upravením
jej textu v návrhu uznesenia.
Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 466 v zmysle schválenej alternatívy A/.
Materiál č. 8.1
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie
zloženia rád škôl a rád školských zariadení
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Spravodajca mestskej rady predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorou konštatoval,
že v súlade s § 25 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. zloženie a počet členov rady školy určuje
zriaďovateľ školy resp. školského zariadenia s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov,
pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo
školského zariadenia, musí byť väčšinový. Následne informoval o zostavení rady školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s úpravou časti textu na str. 13-8/1/4 v prílohe č. 1 „Základné školy...“
v štvrtej odrážke ...4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (3 poslanci MZ + 1 zamestnanec
MsÚ) a zároveň vypustiť piatu odrážku.
Rozprava:
PhDr. Hrnčírik – na základe vzájomnej dohody delegovaných zástupcov zriaďovateľa
/poslancov mestského zastupiteľstva prof. Chmelíka a Mgr. Piknu/ predložil návrh
spracovateľa materiálu na výmenu delegovaných zástupcov, týkajúcu sa prílohy č. 2.
Ďalšie návrhy na rokovaní vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Odporúčanie mestskej rady bolo považované za technickú pripomienku, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 469, ktorým bol určený počet
a zloženie členov rád škôl a školských zariadení a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
v zmysle návrhu a zapracovanej zmeny.

Materiál č. 9.1
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2007/2008 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
Na rokovaní mestského zastupiteľstva bola predložená na základe vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 9/2006 súhrnná správa za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trnava za školský rok 2007/2008.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnením chýbajúcej prílohy s označením „L“. Mestská rada zároveň
požiadala o doplnenie zdôvodnenia k dopadom finančného poddimenzovania výchovnovzdelávacej činnosti.
Stanovisko spracovateľa materiálu k požiadavke mestskej rady bolo predložené
v printovej forme poslancom pri prezentácii na rokovaní mestského zastupiteľstva.
Rozprava:
Ing. Tomek – informoval prítomných, že v nadväznosti na spracovaný materiál a SWOT analýzu bolo uznesením mestskej rady uložené mestskému úradu spracovať návrh opatrení
v termíne do 31.3.2008.
Ing. Daučo – podotkol, že bolo by potrebné v súvislosti s predloženým materiálom
rokovať aj s relevantnými orgánmi v tejto oblasti, keďže doplnok k materiálu zahŕňa všetky
body, o ktorých by sa dalo diskutovať. Navrhol materiál postúpiť aj na rokovania týchto
orgánov.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na predrečníka a uviedol, že po spracovaní
analýzy bude i táto záležitosť riešená.
Ďalšie konkrétne návrhy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené
neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 470 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 10.1
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA
2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Spravodajskou správou bol uvedený materiál, ktorého obsah bol rozčlenený na dve časti
a to: organizácia festivalu s jeho priebehom a finančné vyhodnotenie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na úpravu rozpočtu na str. 13-10/1/7„Finančné vyhodnotenie...“
v časti „výdavky“ položka „strava“ sa pôvodná suma 229 000,- Sk upravuje na 230 000,Sk. /Chyba nastala pri opise rozpočtu do materiálu, schváleného uznesením MZ č. 310/2008.
Uvedenie záležitosti do správneho stavu je následne riešené v rámci materiálu č. 13.1 formou
úpravy vyššie uvedeného uznesenia./
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Odporúčanie mestskej rady bolo považované za technickú pripomienku, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 471 k predloženému materiálu,
v ktorom bola upravená rozpočtová položka „strava“.
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Materiál č. 11.1
Informácia o plnení uznesenia MZ č. 352/2008 z 24. júna 2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
Poslanec Čechovič - predložil spravodajskú správu o plnení uznesenia mestského
zastuptieľstva č. 352/2008 k návrhu Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava
a Energiecomfort Energie – und Gebäudemanagement GmbH Wien.
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: 27.
Hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 472 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 12.1
Investičný zámer projektu rekonštrukcie Futbalového štadióna A. Malatinského
v Trnave
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko, zástupca primátora – spravodajskou správou uviedol materiál „Investičný
zámer – Futbalový štadión A. Malatinského v Trnave“. Spracovanie investičného zámeru
vzišlo z mestským zastupiteľstvom schváleného Memoranda o spolupráci medzi investorom –
spoločnosťou Hidber Consultants, Gmbh a Mestom Trnava o vybudovaní moderného
futbalového štadióna, spĺňajúceho všetky parametre stanovené FIFA a UEFA. Investorom bol
predložený zámer, rozdelený na tri etapy, ktoré sú rozpísané i v dôvodovej správe k materiálu.
Následne odprezentoval investičný zámer švajčiarskej spoločnosti aj na obrazovom
dokumente, z ktorého časť poslanci obdržali pri prezentácii.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom úpravy textu uznesenia v bode „2. Súhlasí“ /doplnený text je
vyznačený podčiarknutím/ ...s predloženým investičným zámerom za podmienky jeho
zosúladenia so schválenými zmenami Územného plánu mesta Trnava a Územného plánu
Centrálnej mestskej zóny Trnava...
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že územný plán bude prerokovaný so všetkými
zainteresovanými.
Ing. Tomek – v súvislosti s nadväznosťou jednotlivých etáp investičného zámeru sa
zaujímal o zabezpečenie parkovania počas realizácie výstavby.
Ing. Bošnák – uviedol, že parkovanie počas výstavby bude zabezpečené v rámci možností.
V období realizácie výstavby 3. etapy bude 130 parkovacích miest zabezpečených už
v komplexe /v časti od Kollárovej ulice/. Keď sa podarí dobudovať obchvat mesta, bude
možné parkovať i na Hlbokej ulici. Otázka dopravy však bude posúdená osobitne.
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Ing. Butko – podotkol, že investičný zámer spočíva v novej polohe štadióna, ktorého
rozpočet je 3-4 mld. Sk, pričom netreba zabúdať i na následne vyvolané investície.
PhDr. Žitňanský – požiadal o objasnenie niektorých vecí s ohľadom Sladovníckej ulice,
s uzatvorením ktorej sa uvažuje.
Ing. Bošnák – uviedol, že úlohou investičného zámeru je definovať základné momenty,
pričom ďalšie veci budú riešené na rokovaniach odborníkov.
Ing. Daučo – zaujímal sa o bližší harmonogram výstavby.
Ing. Bošnák – podotkol, že harmonogram je zatiaľ postavený len rámcovo.
Mgr. Buchel – zaujímal sa o riešenie objektu na mestskom pozemku pod južnou tribúnou.
Ing. Bošnák – uviedol, že 17.12.2008 sa uskutoční rokovania so zástupcami FC Spartak
Trnava a.s. vo väzbe na vlastníctvo pozemku. Námietky voči pôvodnej dohode vznesené
neboli.
Ing. Butko – konštatoval, že schválením predloženého uznesenia sa posunie záležitosť
dopredu, pričom mesto robí všetko preto, aby sa myšlienka vyplývajúca z memoranda mohla
naplniť.
p. Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady – reagoval na v médiách
prezentované informácie ohľadne štadióna, jeho rekonštrukciou, umiestnením a pod.
Podotkol, že štadión so svojím zázemím po realizácii investičného zámeru bude slúžiť
obyvateľom mesta 365 dní v roku a nie ako teraz, len na futbalových zápasoch. Aj to je jeden
z motívov, prečo práve také riešenie.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie textu uznesenia.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 473 v zmysle predloženého materiálu,
v ktorom bolo zapracované schválené odporúčanie mestskej rady.

Materiál č. 13.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 9.10.2008 do 26.11.2008
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
Poslanec Okruhlica - predložil spravodajskú správu k vyhodnoteniu plnenia uznesení
mestského zastupiteľstva a zdôvodnil návrhy na úpravu uznesení a termínov ich plnenia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom:
a/ doplnenia textu uznesenia v časti „2. Schvaľuje“ bod „a7“, zmena v bode 1.8
...podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 10 Ing. Elene Halásovej rod. Jakabovičovej, nar. 24.3.1945, bytom G. Dusíka 2, Trnava, za cenu 77,50 Sk...
b/ zmeny v súvislosti s materiálom č. 10.1 v návrhu uznesenia v časti „2. Schvaľuje“ doplniť
nový bod „a8“ s textom ...v dôvodovej správe v časti „Návrh rozpočtu 7. ročníka
medzinárodného festivalu folklórnych súborov Trnavská brána 2008“ pri položke „strava“ sa
suma 229 000,- Sk“ upraví na sumu ...230 000,- Sk...
Rozprava:
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p. Okruhlica – v zmysle požiadavky gestora uznesení predložil návrh na úpravu textu
uznesení MZ č. 373/2008 a MZ č. 344/2008, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva obdržali
pri prezentácii.
Ďalšie doplnky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (19:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie materiálu.
Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 474, v ktorom boli zapracované všetky
schválené doplnky.

Rôzne:
Materiál č. 14.1
Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Trnava č. 229 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na
území mesta Trnava v znení VZN č. 295
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Spravodajskou správou bol uvedený protest prokurátora proti Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Trnava č. 229 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových
sedení na území mesta Trnava v znení VZN č. 295. Podľa protestu prokurátora skutočnosti
upravené vo VZN č. 229 v znení VZN č. 295 t.j. čl. 3 ods. 1, ods. 3, ods. 4 písm. b/, j/, ods. 5,
ods. 6, čl. 4, čl. 5, čl. 6 ods. 3, čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 1 písm. a/, b/,, ods. 4 sú v rozpore so
zákonom v tých ustanoveniach, v ktorých mesto podmieňuje zriadenie exteriérového sedenia
vydaním rozhodnutia Mesta Trnava na zriadenie exteriérového sedenia.
Predmetných nariadením nešlo o snahu mesta upraviť podnikanie podnikateľských subjektov
alebo inak regulovať túto oblasť a ani nesmerovalo voči konkrétnym podnikateľom.
Mesto sa usilovalo takto definovanými pravidlami pôsobiť na zabezpečovanie verejného
poriadku a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov
mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 475, ktorým mestské zastupiteľstvo
prijalo protest prokurátora proti VZN č. 229 v znení VZN č. 295.
V rámci schvaľovania programu rokovania bol do tohto bodu programu doplnený
materiál č. 14.2 – Doklad o zabezpečení spolufinancovania pre projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká“.
Poslanec Čechovič – oboznámil prítomných poslancov s obsahom materiálu, ktorý
obdržali pri prezentácii. Mesto Trnava v poslednom období aktívne zabezpečuje prípravu
prioritných projektov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov
Európskej únie pre programové obdobie 2007-2013. Ministerstvo hospodárstva SR v rámci
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operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ vyhlásilo už viacero
výziev. Jednou z nich je i výzva na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, na ktorú Mesto Trnava mieni
reagovať. Materiál odporučil schváliť v predloženom znení.
Ing. Bošnák, primátor mesta – upozornil návrhovú komisiu, že v prípade schválenia
návrhu sa schváli bod 1/ a 2/ návrhu uznesenia.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 476, ktorým mestské zastupiteľstvo
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančných príspevok, realizáciu projektu po
schválení príspevku a financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt.

A/
Poslanec Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady – predložil informáciu, týkajúcu
sa mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava. Uviedol, že Fondom národného majetku SR
bol daný spoločnosti SAD Trnava a.s. súhlas na to, aby sa Mesto Trnava mohlo stať
vlastníkom 34 %-tného podielu mestskej autobusovej dopravy. Podotkol, že o rozhodovacie
právomoci v tejto oblasti sa Mesto Trnava usiluje odvtedy, čo vykrýva straty mestskej
hromadnej dopravy. SAD Trnava a.s. vytvorí dcérske spoločnosti a získa možnosti na
predloženie žiadosti o dotácie z eurofondov na zakúpenie nových autobusov na plynový
pohon /uvažuje sa o 17 autobusoch/. Na základe uvedeného odporučil prijať uznesenie
v nasledovnom znení:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o možnosti vstupu Mesta Trnava do spoločnosti založenej SAD Trnava a.s.
2. Odporúča
primátorovi mesta
rokovať so zástupcami SAD Trnava a.s. o spoločnej spolupráci a vstupe Mesta Trnava do
spoločného podniku v oblasti mestskej hromadnej dopravy
Termín: priebežne...
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že navrhovaným textom uznesenia mesto prejaví
záujem o získanie percentuálneho podielu v spoločnosti. Zároveň podotkol, že zakúpenie
každého nového autobusu znamená pre mesto vykrytie ďalšej straty.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 477, ktorým mestské zastupiteľstvo
schválilo uznesenie v texte, navrhnutom poslancom Čechovičom.

B/
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora – oboznámil prítomných s obsahom listu riaditeľky
Súkromnej materskej školy Meduška, n.o. zo dňa 3.11.2008, adresovaného mestskému
zastupiteľstvu vo veci priestorových problémov materskej školy. Podotkol, že uznesením
mestského zastupiteľstva č. 355/2008 boli schválené racionalizačné opatrenia škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava a rozhodlo sa o opätovnom
využití objektu bývalej materskej školy na Spartakovskej ulici č. 10 pre potreby mesta.
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S riaditeľkou súkromnej materskej školy Meduška, n.o. sa viackrát rokovalo /za účasti
zainteresovaných Ing. Pobiecký, Mgr. Maková, PaedDr. Komorníková, PaedDr. Krištofíková/
a hľadali sa nové priestorové možnosti pre umiestnenie súkromnej materskej školy, ktorá sídli
v objekte na Spartakovskej ulici č. 10. Pre činnosť súkromnej materskej školy boli ponúknuté
priestory v bývalej MŠ Modranka, v objekte ZŠ Limbová, ZŠ Kornela Mahra. S navrhnutým
riešením riaditeľka súkromnej materskej školy nesúhlasila, až na priestory v ZŠ Kornela
Mahra, v ktorých požaduje adekvátnu výmeru tej, ktorú má v užívaní doteraz.
K tejto záležitosti odporučil prijať uznesenie, ktorým sa zoberie na vedomie predložená
informácia a primátor mesta sa splnomocní k ďalším rokovaniam.
Ďalšie pripomienky, resp. návrhy k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 21.
Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 478 v nasledovnom znení:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o riešení priestorových problémov Súkromnej materskej školy Meduška, podanú
na rokovaní mestského zastupiteľstva
2. Splnomocňuje
primátora mesta
k ďalším rokovaniam v súvislosti s riešením tohto problému
Termín: priebežne...

C/
Mgr. Rozložník – konštatoval, že rok 2008, vyhlásený za „Rok mesta Trnava“ bol
sprevádzaný množstvom podujatí. Jedným z podujatí bola aj cyklistická nonstop jazda
Trnava – Rysy. Poďakoval primátorovi mesta za prevzatie záštity nad týmto podujatím a ako
na spomienku tohto podujatia odovzdal cyklistický dres.

D/
Ing. Bošnák, primátor mesta – v mene svojom i v mene poslancov mestského zastupiteľstva
zaželal veľa zdravia, šťastia a úspechov v pracovnom i osobnom živote poslancom, ktorí
v roku 2008 oslávili okrúhle životné jubileum /prof. Chmelík 70 rokov, Jevičová 55 rokov,
Ing. Drábiková 50 rokov, Čechovič 50 rokov, Mgr. Pikna 50 rokov, Ing. Jobb 45 rokov/.
V rámci bodu „rôzne“ ďalšie návrhy neboli vznesené.
Ďalším bodom schváleného programu rokovania boli interpelácie poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava. Poslanci mestského zastupiteľstva interpelácie predložili
v písomnej forme.
Týmto bol program decembrového rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný.
PhDr. Žitňanský, predseda návrhovej komisie zrekapituloval prijaté uznesenia.
Konštatoval, že na 13. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava boli prijaté
uznesenia od č. 431 do č. 478, vrátane.
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13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil s poďakovaním za
kvalitnú prácu vykonanú v roku 2008 v prospech Mesta Trnava a so želaním radostného
prežitia vianočných sviatkov a do Nového roku veľa síl a množstvo dobrých nápadov.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

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

Ing. Ľudovít D a u č o
overovateľ

Karol O p a t o v s k ý
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

