Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
___________________________________________________________________________

Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
31 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
JUDr. Ivan Ranuša, zástupca náčelníka mestskej polície
Ing. Hana Dienerová, prednostka Mestského úradu v Trnave
8 vedúcich odborov mestského úradu
1 vedúci úseku mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
4 riaditelia mestských organizácií
6 riaditeľov základných škôl
riaditeľ základnej umeleckej školy
riaditeľ Kalokagatie CVČ
zástupca OO PZ SR
5 zástupcov médií
5 občanov
zapisovateľka

Program:
a/ Otvorenie
1.1
2.1

3.1
4.1
5.1
5.2
6.1
7.1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 192/2003
na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky
úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204, VZN č.
226, VZN č. 247 a VZN č. 279
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222
o miestnych daniach v znení VZN č. 248, VZN č. 267, VZN č. 278, VZN č. 293
Návrh na voľbu druhého zástupcu primátora mesta Trnava
Návrh na voľbu členov Výborov mestskej časti mesta Trnava vo volebnom
období 2006-2010 z obyvateľov mesta
Návrh na voľbu člena Komisie školstva a vzdelávania Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava vo volebnom období 2006-2010 z neposlancov
Návrh na voľbu členov správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom a Návrh zmeny
nadačnej listiny Nadácie Trnava Trnavčanom
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2007 v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č.165 / 2001
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8.
9.1
9.2
10.1
11.1

Majetkové záležitosti
Predaj bytov
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
Dotácia z položky „Dotácie a dary“ pre ZŠ Angely Merici v Trnave
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 905/2006 z 5.9.2006 – Návrh na založenie obchodnej
spoločnosti TOMNET, s.r.o., Hlavná 1, Trnava
12.1 Aktivácia spoločnosti TT energie s.r.o.
13.1 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
13.2 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava –B/2008 Medziháj
14.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2007
do 31.12.2007
14.2 Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
v služobnom obvode OO PZ Trnava mesto za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
15.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2007
15.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.8.2008
16.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2007
16.2 Návrh na Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2008
17.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na
obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020
18.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku 2007 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb
nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
19.1. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale plnenia od 22.11.2007 do 31.1.2008
20. R ô z n e
20.1 Doklad o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
22. Rekapitulácia uznesení
23. Z á v e r.
8. 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.
Keďže počas rokovania mestského zastupiteľstva hlasovacie zariadenie v konferenčnej
miestnosti nebolo funkčné, sčítavanie hlasov zabezpečovali skrutátori.
Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 27 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
zvýšil počet poslancov na 31.)
Za overovateľov zápisnice z 8. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení
poslanci mestského zastupiteľstva prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a Michal Okruhlica.
Na zasadnutí bola overená zápisnica zo 7. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2007. Overovatelia zápisnice Ing. Juraj Jurák a Stanislav
Hric skonštatovali, že v zápisnici je spracovaný priebeh rokovania v plnom rozsahu, čo
potvrdili aj svojím podpisom.
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Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov MZ:
Ing. Vladimíra Butka a Eduarda Čechoviča.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci
MZ: Ing. Eva Zatková a Ing. Ján Albert.
Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila Ing. Jozefa
Pobieckého, poslanca MZ.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci
MZ: Ing. Janka Drábiková a Mgr. Jozef Pikna.
Pripomienky k navrhovanému zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28 .
Hlasovaním (26:0:2) bolo zloženie návrhovej komisie schválené.
Keďže v rámci programu rokovania mal prebehnúť akt voľby a to :
- v bode 4.1 – Voľba druhého zástupcu primátora mesta
- v bode 5.1 – Voľba členov výborov mestských častí z obyvateľov mesta
- v bode 5.2 – Voľba člena Komisie školstva a vzdelávania MZ – neposlanca
- v bode 6.1 – Voľba členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom,
primátor mesta predložil návrh na ustanovenie volebnej komisie.
Za predsedu volebnej komisie odporučil Stanislava Hrica a za členov MUDr. Martina
Heribana a MUDr. Marianu Čapeľovú.
K navrhovanému zloženiu volebnej komisie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (28:0:1) bolo zloženie volebnej komisie schválené.
Ing. Bošnák, primátor mesta vyzval poslancov k vzneseniu doplnkov, pripomienok
k návrhu volebného poriadku, ktorý poslanci obdržali pri prezentácii.
K návrhu volebného poriadku pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (29:0:1) bol volebný poriadok v predloženom znení schválený.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 12. februára 2008 odporučila
doplniť do programu rokovania mestského zastupiteľstva:
a/
Materiál č. 13.3 - Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava –
C/2008 - Obytný súbor Kočišské
Dôvod: Spracovanie materiálu vyplynulo zo záverov pracovného stretnutia manažmentu
mestského úradu s vedením mesta k obytnému súboru Kočišské, s potrebou urýchleného
spracovania projektov a prehodnotenia koncepcie, t.j. z bytových domov na individuálnu
bytovú výstavbu.
b/
Materiál č. 20.2 – Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava
Dôvod: Súčasné funkčné obdobie hlavného kontrolóra Ing. Holkoviča zaniká dňom
30.4.2008. V súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo vyhlasuje deň konania voľby
hlavného kontrolóra.
Ing. Butko, zástupca primátora – predložil návrh na doplnenie programu rokovania
v rámci bodu 8. „Majetkové záležitosti“ o materiál č. 8.10. – Vyhodnotenie obchodnej
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verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu. Podotkol, že členovia
majetkovej komisie otvárali ponuky predpoludním 19.2.2008 o 11,00 h, t.j. pred zasadnutím
mestského zastupiteľstva a následne spracovávali materiál, ktorí poslanci obdržali v printovej
forme v priebehu rokovania.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady na doplnenie programu
rokovania.
Hlasovaním (31:0:0) bol prijatý návrh Ing. Butka na doplnenie bodu 8. o materiál č. 8.10.
Hlasovaním (31:0:0) bol prijatý celkový program rokovania 8. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Následne pristúpili k poslanci k prerokovaniu schváleného programu rokovania
mestského zastupiteľstva:
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
p. Čechovič – spravodajskou správou uviedol predkladaný materiál, ktorým sa rieši
pomenovanie novovznikajúcich ulíc v rámci IBV Za traťou, IBV Kočišské a IBV Vodná
v mestskej časti Modranka.
Súčasťou materiálu je aj návrh na pomenovanie existujúcej ulice za Trnavskou univerzitou,
určenie názvu komunikačného prepoja z ulice Veselej k parkovisku za OD Jednota a časti
Divadelnej ulice pri Františkánskom kostole.
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
všeobecne záväzných nariadení v znení noviel.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené 3 pripomienky. Po uplynutí lehoty
pripomienkovania bola podaná 1 pripomienka.
Mestská rada mesta Trnava hlasovala osobitne o každej uplatnenej pripomienke.
Hlasovaním neodporučila akceptovať pripomienku č. 1, 2, 3 a 4.
/Vyhodnotenie pripomienok formou tabuľky je prílohou materiálu./
Mestská rada mesta Trnava sa ďalej stotožnila so stanoviskom VMČ č. 1 a hlasovaním
odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s odporúčaním - pomenovať
časť Divadelnej ulice, v priestore pri Františkánskom kostole ako „Svätovojtešské námestie“.
Z toho následne vychádzali aj úpravy v texte predkladaného všeobecne záväzného nariadenia:
a/ dôvodovú správu doplniť v závere o text:
Návrh na pomenovanie časti Divadelnej ulice v priestore pri Františkánskom kostole
ako „Námestie Jána Pavla II.“ bol na mestský úrad predložený riaditeľom Spolku sv.
Vojtecha v Trnave. Návrhom sa nebolo možné zaoberať v čase jeho predloženia,
s odvolaním sa na ustanovenia § 2d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov /vyhlásenie volieb/.
O stanovisko k návrhu bol neskôr listom zo dňa 4.2.2008 požiadaný aj príslušný výbor
mestskej časti. Výbor mestskej časti č. 1 Trnava – Stred sa návrhom zaoberal na zasadnutí
dňa 7.2.2008 a neodporučil pomenovať predmetnú časť Divadelnej ulice ako „Námestie
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Jána Pavla II.“.
Akceptovanie pomenovania predmetnej časti ulice ako „Námestie Jána Pavla II.“ by
podľa výboru mestskej časti ako aj mestského úradu, nebolo vhodným riešením.
Vo veľkej miere by pôsobilo zmätočne nielen pre obyvateľov mesta, ale i návštevníkov
mesta, keďže socha nebohého sv. Otca sa nachádza na Univerzitnom námestí.
Výbor mestskej časti navrhol však nový názov časti Divadelnej ulice ako
...Svätovojtešské námestie... Návrh bol zdôvodnený tým, že v predmetnej časti ulice sa
historicky nachádza sídlo Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Návrh Výboru mestskej časti č. 1
jeho predseda konzultoval aj s riaditeľom spolku, ktorý s návrhom súhlasil.
b/ v čl. 2 ods. 1 v bode a/ nový bod a2/ s textom
...a2/ pomenovanie časti Divadelnej ulice v priestore pri Františkánskom kostole ako
„Svätovojtešské námestie“...
c/ v čl. 2 ods. 3 doplniť v texte „je zaznačená v prílohe č. 1,2,3,4,5,6“
prílohu ...7...
Rozprava:
p. Čechovič, DUČMR – z porady poslaneckých klubov predložil návrh, aby sa časť
Divadelnej ulice zatiaľ nepremenovávala a nechal sa čas na iné riešenie. Odporučil
... vypustiť z textu VZN z čl. 2 bod 2b/...
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo schválené odporúčanie mestskej rady v súvislosti s uplatnenými
pripomienkami.
Hlasovaním (28:0:3) bol schválený návrh poslanca Čechoviča na vypustenie záležitostí
týkajúcich sa premenovania časti Divadelnej ulice.
Hlasovaním 31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 229, ktorým bolo schválené VZN č. 298.

Materiál č. 2.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 192/2003
na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky
úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204, VZN
č. 226, VZN č. 247 a VZN č. 279
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký, DUČMR – spravodajskou správou uviedol návrh doplnku všeobecne
záväzného nariadenia, dôvodom ktorého je úprava postupu pri vydávaní rozhodnutí
o poskytovaní opatrovateľskej služby a jeho zosúladenia so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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
všeobecne záväzných nariadení 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 formálnou úpravou na str. 8/2/1/10 v čl. 6 ods. 1 bod g/ ...jednolôžková –
16,60 m2...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 230, ktorým bolo schválené VZN
č. 299.
Materiál č. 3.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222
o miestnych daniach v znení VZN č. 248, VZN č. 267, VZN č. 278, VZN č. 293
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko, zástupca primátora – v rámci spravodajskej správy k materiálu uviedol, že
súčasný spôsob regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej zóne formou prenájmu
pozemku pod parkovacím miestom neumožňuje mestu riešiť situáciu právne dostatočným
a účinným spôsobom. Keďže bolo rozhodnutie mesta napadnuté okresným prokurátorom,
mesto hľadalo v legislatívnych medziach možnosti v tejto oblasti tak ako je to
v civilizovaných, ale aj rozvojových krajinách. Našlo sa riešenie zo zákona v súvislosti
s vjazdom a zotrvaním motorových vozidiel v historickej časti mesta v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Takto
postavené všeobecne záväzné nariadenie je po právnej stránke nespochybniteľné. Vjazd
a zotrvanie v historickej časti mesta bude riešený vyberaním dane. Pri vjazde do historickej
časti mesta bude mať vodič povinnosť zakúpiť si lístok a na mestskom úrade mu bude
následne vydané rozhodnutie o vyrubení dane a vydaný doklad o zaplatení poplatku.
Navrhovaná suma je 30,- Sk/deň /ktorá nie je nijako motivačnou/, nenašla sa však právne
„čistá“ možnosť na zotrvanie v historickej časti mesta či už dlhšie alebo kratšie. Poukázal aj
na logický problém - ak vodič s motorovým vozidlom príde ráno, nájde miesto na
zaparkovanie, čo sa však nemusí podariť vodičovi v popoludňajších hodinách. Pritom budú
platiť rovnaký poplatok, či zotrvajú v historickej časti mesta celý deň alebo len krátku chvíľu
napr. pri vybavovaní záležitostí na pošte.
Podotkol, že pripomienky k nariadeniu vznieslo i vedenie mesta, avšak v súvislosti
s dodržaním legislatívneho procesu zverejnenia nariadenia, boli zapracované na tabuľky,
ktorá tvorí súčasť materiálu. Následne rozobral jednotlivé pripomienky vedenia mesta.
Ďalej uviedol, že pri príprave materiálu si preveroval riešenie tejto záležitosti aj v iných
mestách, pričom zistil, že niektoré ani nepostrehli zmenu legislatívy v tejto oblasti. Keďže.
Mesto Trnava si zákony ctí, dáva predmetnú vec do súladu so slovenskou legislatívou. Mesto
sa však bude usilovať o presadenie zmien vo veľkej legislatíve v súvislosti s parkovaním.
Následne parafrázoval výrok súdu „vyberať poplatok za parkovanie nie je možné, pretože sa
neposkytuje pri parkovaní žiadna iná služba“.
Na záver svojho vystúpenia podotkol, že Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava predbehlo
veľkú legislatívu, pokiaľ sa jedná o požívanie alkoholu na verejnom priestranstve. Ale tiež i
zákazu fajčenia v reštauračných zariadeniach, čo sa rieši postupne a snáď to nabehne
i pozitívne. V zastupiteľstve sa hovorilo i o tom, že jeden zástupca primátora nie je
postačujúci a už na dnešnom rokovaní sa bude voliť druhý zástupca primátora mesta.
Zároveň uviedol, že v prípade problémov sa občania obracajú na primátora, mestský úrad
a často krát nie sú možnosti ako ich požiadavky splniť, aj keď sa jedná o normálne veci.
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Odporučil preto predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia schváliť.
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
všeobecne záväzných nariadení v znení noviel.
V určenej lehote bolo k nemu uplatnených 14 pripomienok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovala osobitne o každej uplatnenej pripomienke.
Hlasovaním odporučila akceptovať pripomienky č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 a neakceptovať
pripomienky č. 3, 10, 11, 12, 14.
/Vyhodnotenie pripomienok formou tabuľky je prílohou materiálu./
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva so zapracovaním mestskou radou akceptovaných pripomienok
a s formálnou úpravou v preambule textu VZN na ...a podľa § 60 zákona č. 582/2004 Z.z....
Rozprava:
prof. MUDr. Chmelík, PhD. – konštatoval, že dnes je tendenciou vytlačiť autá z centra
miest, preto sa zaujímal, či navrhovaný poplatok v meste Trnava je adekvátny.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku a uviedol, že návrh nariadenia
vychádza z platnej legislatívy. Uviedol, že výzva bola daná aj na zasadnutí krajských miest
K- 8 v Prešove a zároveň dal do pozornosti Českú republiku, kde pred 15 rokmi vychádzali
z toho istého zákona a záležitosť parkovania majú doriešenú. U nás sa hľadá riešenie, ktoré je
veľmi zložité a náročné, aj keď regulácia statickej dopravy v iných krajinách je riešená
spoplatnením. Podotkol, že podobne je to i v súvislosti s využívaním diaľnic. Navrhovaná
suma 30,- Sk /deň je skôr návrhom platonickým, pričom sa vychádzalo z priemernej dĺžky
parkovania cca 1,5 hod. Z tohto dôvodu mesto nechcelo ísť s vyššou sumou.
Ing. Královičová – odporučila do návrhu nariadenia zakomponovať časové obmedzenie,
že ...vodič nemôže parkovať dlhšie ako 3 hodiny...
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na návrh a uviedol, že to nie je možné akceptovať
podľa platnej legislatívy.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo schválené odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (29:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 231, ktorým bolo schválené VZN č.
300.
Materiál č. 4.1
Návrh na voľbu druhého zástupcu primátora mesta Trnava
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Ing. Tomek – zdôvodnil materiál spracovaný v súlade s § 24 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zároveň podotkol, že
mestské zastupiteľstvo na návrh primátora ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca
primátora mesta oprávnený vykonávať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s formálnou úpravou v návrhu uznesenia v bode 2. Určuje upraviť časť
pôvodného textu nasledovne:
• Odbor investičnej výstavby
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•
•

Odbor sociálny
Odbor vzdelávania, športu a kultúry.

V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že v úvode rokovania poslanci mestského
zastupiteľstva schválili volebný poriadok. V zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava čl. 8 prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo
aklamáciou, o čom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva verejným hlasovaním.
Keďže hlasovacie zariadenie bolo počas rokovania nefunkčné, odporučil hlasovanie
aklamačne, t.j. zdvihnutím ruky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (0:2:28) tajná voľba poslancami mestského zastupiteľstva nebola schválená.
Na priebeh voľby druhého zástupcu primátora dozerala volebná komisia, zriadená v úvode
rokovania.
Predseda volebnej komisie po vykonaní aktu voľby skonštatoval, že voľby sa zúčastnilo
30 poslancov. Za zvolenie Ing. Jozefa Pobieckého za druhého zástupcu primátora hlasovalo
29 poslancov, proti nebol nikto, hlasovania sa zdržal 1.
/Zápisnica volebnej komisie bola priložená v printovej forme k zápisnici./
Hlasovaním (30:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 232, ktorým bol za druhého zástupcu
primátora zvolený Ing. Jozef Pobiecký a ktorým sa mu zároveň určil okruh činností
a úkonov, ktoré je oprávnený vykonávať.

Materiál č. 5.1
Návrh na voľbu členov Výborov mestskej časti mesta Trnava vo volebnom
období 2006-2010 z obyvateľov mesta
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Mgr. Rozložník – predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorý sa týka voľby členov
výborov mestských častí. Ide o doplnenie nových členov – obyvateľov do výborov mestských
častí. Vo VMČ č. 1 sa členstva vzdal Ing. Marcel Kollár a vo VMČ č. 6 sa členstva vzdala
Mgr. Lucia Duchoňová. Mestský úrad v Trnave s odvolaním sa na tieto skutočnosti požiadal
príslušné výbory mestskej časti o predloženie návrhov na nových členov výboru.
Z VMČ č. 1 bol predložený návrh na Ing. Mariána Malinu a z VMČ č. 6 na pani Boženu
Bachratú.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rámci rozpravy iné návrhy resp. pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Na priebeh voľby členov výborov mestských častí dozerala volebná komisia, zriadená
v úvode rokovania.
Predseda volebnej komisie po vykonaní aktu voľby skonštatoval, že voľby sa zúčastnilo
28 poslancov. Za zvolenie výbormi mestskej časti navrhovaných členov hlasovalo 28
poslancov, proti nebol nikto, hlasovania sa zdržal nikto.
/Zápisnica volebnej komisie bola priložená v printovej forme k zápisnici./
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Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 233, ktorým boli do výborov mestských
častí zvolení noví členovia výboru – občania Ing. Marián Malina a Božena Bachratá.
Materiál č. 5.2
Návrh na voľbu člena Komisie školstva a vzdelávania Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava vo volebnom období 2006-2010 z neposlancov
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Mgr. Rozložník – zdôvodnil návrh na voľbu nového člena Komisie školstva a vzdelávania
MZ. Uviedol, že do 31.1.2008 v predmetnej komisii pracovala Mgr. Ružena Maková ako
neposlanec a od 1.2.2008 nastúpila do pracovného pomeru na Mestský úrad v Trnave.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Na priebeh voľby člena komisie dozerala volebná komisia, zriadená v úvode rokovania.
Predseda volebnej komisie po vykonaní aktu voľby skonštatoval, že voľby sa zúčastnilo
28 poslancov. Za zvolenie navrhovaného člena komisie členov hlasovalo 28 poslancov, proti
nebol nikto, hlasovania sa zdržal nikto.
/Zápisnica volebnej komisie bola priložená v printovej forme k zápisnici./
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 234, ktorým bol do Komisie školstva
a vzdelávania MZ zvolený Mgr. Štefan Zachar.

Materiál č. 6.1
Návrh na voľbu členov správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom a Návrh zmeny
nadačnej listiny Nadácie Trnava Trnavčanom
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
MUDr. Pavelek – v rámci spravodajskej správy informoval o návrhu zmeny nadačnej
listiny nadácie, ktorý bol spracovaný na návrh správcu nadácie. Súčasťou materiálu je i návrh
na voľbu nových členov správnej rady nadácie, nakoľko súčasným členom uplynulo funkčné
obdobie /s výnimkou pána Jána Popa, trvale bytom Trnava, Bulharská ul. 10, ktorého
členstvo v nadácii končí až 25.10.2008. Z tohto dôvodu nebola potrebná jeho opätovná voľba
na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva./
Za členov Dozornej rady Nadácie Trnava Trnavčanom boli navrhnutí: Ing. Mária
Burzová, Ing. Blažena Královičová a Mgr. Mário Buchel. Členov dozornej rady v zmysle
bodu VIII. ods. 3/ Nadačnej listiny volí správna rada nadácie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
v nasledovnom zložení:
Ing. Štefan Bošnák, trvale bytom Trnava, Ul. V. Roya 2/A
Mgr. Ján Žitňanský, trvale bytom Trnava, Poštová ulica 8
PhDr. Ladislav Hrnčírik, trvale bytom Trnava, Ul. V.Clementisa 24
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., trvale bytom Trnava, Ul. F.Veselovského 1
Ing. Hana Dienerová, trvale bytom Trnava, Ul. Parková 11/A
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Ing. Johana Ančicová, trvale bytom Trnava, Ul. Poľná 23
V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené.
Na priebeh voľby členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom dozerala volebná
komisia, zriadená v úvode rokovania.
Predseda volebnej komisie po vykonaní aktu voľby skonštatoval, že voľby sa zúčastnilo
29 poslancov. Za zvolenie navrhovaných členov správnej rady nadácie hlasovalo 29
poslancov, proti nebol nikto, hlasovania sa zdržal nikto.
/Zápisnica volebnej komisie bola priložená v printovej forme k zápisnici./
Keďže odporúčanie mestskej rady sa týkalo voľby členov správnej rady nadácie, osobitne
sa o ňom nehlasovalo.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 235, ktorým boli do správnej rady
nadácie zvolení členovia v zmysle odporúčania mestskej rady. .

Materiál č. 7.1
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2007 v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č.165 / 2001
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
MUDr. Pavelek – zdôvodnil návrh predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Keďže písomné návrhy na udelenie ocenení mesta Trnava za rok 2007 prerokovala Komisia
pre udeľovanie ocenení mesta pri MZ na svojom zasadnutí 28.1.2008. Po prehodnotení
jednotlivých návrhov komisia vydala v zmysle čl. 9 bod 3/ a čl. 15 bod 3/ stanovisko, ktorým
odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené návrhy schváliť.
Na základe požiadavky spracovateľa materiálu a po overení si informácií, odporučil
zmeniť u navrhovaného „Waltera Rosenberga“ meno, ktoré používa od skončenia vojny
...Rudolf Vrba...
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Petková – pripomienkovala dôvod v bode 1B/ u navrhovaného oceneného Petra
Radványiho ...v oblasti hudby...
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že uvedený dôvod je správny, pretože hudba je
súčasťou kultúry. Zároveň pripomenul termín konania sa slávnostného zasadnutia mestského
zastupiteľstva 2.3.2008 o 16,00 h. v sále Mariannum, na ktoré bude pozvánka poslancom
mestského zastupiteľstva doručená v najbližších dňoch.
Pripomienky k navrhovaným oceneným vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 236, ktorým boli schválené návrhy
v zmysle predloženého materiálu.
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Materiál č. 8.
Majetkové záležitosti
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
č. 8.1
Predaj pozemku na Starohájskej ulici v Trnave
___________________________________________________________________________
p. Opatovský – zdôvodnil predkladaný materiál, ktorý sa týka predaja pozemku vo
výmere 13 m2 Policajnému zboru SR v lokalite ulice Starohájska. Materiálom sa rieši
vysporiadanie pozemku pod schodiskom do prístavby budovy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 237, ktorým bol schválený predaj
pozemku v zmysle predloženého materiálu.
č. 8.2
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 5671/84 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6485 na Ul. V.Clementisa 47
___________________________________________________________________________
p. Opatovský – predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorý sa týka odpredaja
podielov z pozemku vlastníkom bytov.
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. 238, ktorým bol schválený odpredaj
podielov z pozemku v zmysle predloženého materiálu.
č. 8.3
Odpredaj distribučného rozvodu elektrickej energie /ZSE distribúcia, a.s./
___________________________________________________________________________
p. Opatovský – uviedol materiál, týkajúci sa odpredaja distribučného rozvodu elektrickej
energie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s formálnou úpravou v návrhu uznesenia v bode 1., kde sa doplní bližšia
špecifikácia umiestnenia trafostanice: v návrhu uznesenia bode 1. Schvaľuje pred slová
„v nasledovnom členení“ doplniť do zátvorky nasledovný text
...trafostanica je situovaná na pozemku parc. č. 5671/281....
Rozprava:
Ing. Alchus – upozornil na nesprávnu špecifikáciu kábla, ktorého správne označenie má
byť ...NAYY-J 4x240...
Pripomienka poslanca Alchusa mala formálny charakter, osobitne sa o nej nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
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Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 239, ktorým bol schválený odpredaj
v zmysle predloženého materiálu.
č. 8.4
Predĺženie lehoty ukončenia stavby „Rodinné domy s polyfunkciou na ul. Horné bašty
v Trnave“
___________________________________________________________________________
p. Opatovský – spravodajskou správou zdôvodnil materiál, v ktorom sa rieši predĺženie
termínu ukončenia stavby, o čo požiadala spoločnosť A.DOM. Majetková komisia odporučila
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s predĺžením lehoty do 31.12.2008 bez uplatnenia sankcií
za nedodržanie 36 mesačnej lehoty výstavby, keďže dôvody nesplnenia zmluvných
podmienok neboli výlučne na strane kupujúceho – teda spoločnosti A.DOM.
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 (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 240, ktorým bolo schválené predĺženie
termínu ukončenia stavby.
č. 8.5
Predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na ul. J. Hollého v Trnave
/Apartment Trnava, s.r.o./
___________________________________________________________________________
p. Opatovský – podľa materiálu zdôvodnil termín predĺženia termínu začatia výstavby
polyfunkčného objektu do 31.12.2008 z dôvodu, že na pozemku zabratom na zariadenie
staveniska sa nedá v súčasnosti uskutočniť geologický prieskum potrebný na vypracovanie
projektovej dokumentácie. Termín začatia výstavby zmluvne dohodnutý, nie je reálny.
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: 27.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 241, ktorým bolo schválené predĺženie
termínu ukončenia stavby.
č. 8.6
Zmena termínu začatia prístavby predajne potravín na Námestí J. Herdu v Trnave
___________________________________________________________________________
p. Opatovský – predložil spravodajskú správu k návrhu, ktorá rieši zmenu termínu začatia
prístavby predajne potravín na Námestí J. Herdu, na žiadosť stavebníka. Žiadosť bola
odôvodnená tým, že príprava projektov predmetnej stavby pre územné konanie sa zdržala
vzhľadom na preťaženosť projektových kapacít.
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: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 242, ktorým bolo schválené predĺženie
termínu začatia prístavby.
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č. 8.7
Informatívna správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť
v roku 2007
___________________________________________________________________________
p. Opatovský – predložil spravodajskú správu k materiálu.
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. 243, ktorým bola informácia zobratá na
vedomie.
č. 8.8
Predaj pozemkov v lokalite Medziháj v Trnave /DEVELOPMENT 2, s.r.o./
__________________________________________________________________________
p. Opatovský – v zmysle predkladaného materiálu predložil spravodajskú správu, ktorá
pojednáva o predaji pozemkov v lokalite Medziháj zmluvou o budúcich kúpnych zmluvách
spoločnosti Development 2, s.r.o., Bratislava. O kúpu pozemkov spoločnosť požiadala
v súvislosti s projektom na vybudovanie multifunkčného športovo-oddychového zábavného
centra.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Súčasťou materiálu je „Memorandum o spolupráci“, ktoré bolo poslancom doručené so
spoločným spravodajom.
Rozprava:
Mgr. Buchel, poslanec MZ vystúpil ako prvý v rámci rozpravy a informoval o záveroch
zo zasadnutia poslaneckého klubu SDKÚ-DS. Na zasadnutí poslaneckého klubu SDKÚ-DS
18.2.2008 bol detailne prerokovaný materiál č. 8.8 o realizácii projektu v lokalite Medziháj
v Trnave a memorande o spolupráci. Poslanecký klub SDKÚ-DS tento projekt podporuje
predovšetkým z týchto dôvodov:
- pre obyvateľov mesta chceme aktívne vytvárať priestor pre voľnočasové aktivity a oddych
/porojekt ponúka príležitosť vybudovať rozsiahle športovo oddychové zábavné centrum/
- pre obyvateľov mesta chceme predovšetkým zlepšiť životné prostredie
/v projekte sa počíta s vytvorením 1 470 000 m2 zelene a l 100 000 m2 športovísk a chceme
priniesť viac zelene a revitalizovať už existujúce parkové plochy v meste/
- pre obyvateľov a návštevníkov mesta chceme riešiť krízovú dopravnú situáciu a parkovanie
v meste
/peňažné prostriedky z predaja pozemku budú preto účelovo viazané na uskutočnenie aj
týchto cieľov/
- chceme udržovať nízku nezamestnanosť a aktívne rozvíjať turizmus v našom meste
/tento investičný zámer prinesie nové pracovné ponuky a priláka návštevníkov aj zo
zahraničia/
- chceme zvyšovať kvalitu života a ponúkať nové služby
/súčasťou centra budú športové, spoločenské, obchodné, hotelové a zábavné zariadenia/.
Členovia klubu SDKÚ-DS sú si vedomí toho, že takýto projekt nadregionálneho
charakteru, ktorý si vyžaduje rozsiahle a vítané investície, nemôže vyhovieť nárokom
všetkých zúčastnených strán. Rieši vybudovanie veľmi potrebného priestoru zelene, na ktorý
mesto nemalo a ani v dohľadnej dobe nebude mať vlastné finančné prostriedky. Mesto bude
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ekonomicky profitovať nielen zo samotného predaja, ale tiež z každoročných daní
z nehnuteľností.
Na záver dodal, že od roku 2002 bolo územie Medziháj predmetom ponúk zo strany mesta
o jej funkčné využitie. V roku 2007 prišiel investor s vážnym úmyslom a obrátil sa na mesto
so žiadosťou o možnosť realizovať predmetný projekt. Pre mesto a jeho obyvateľov je to
šanca využiť túto ponuku.
Ing. Daučo – uviedol, že tento problém najviac rezonoval v priebehu niekoľkých období
v stavebnej komisii MZ, na ktorej hlasovali traja za, traja proti a v jednom prípade to bolo
proti akej-koľvek zmene územného plánu.
Ako poslanec, keď sa zamyslí nad týmto územím, berie do úvahy všetky veci v celom
projekte. V súvislosti s motoristickým centrom si zobral na pomoc Ing. Antonína Stuchla,
tvorcu územného plánu v Žiline a ktorý na základe dlhoročnej tvorby a spolupráce s mestom
Žilina získal významnú architektonickú cenu Emila Beluša. Použil terminus technicus „balast
automobilizis“, ktorý sa podaril v Žiline jednoducho riešiť tým, že odklonili dopravu úplne
mimo mesta, čo sa v Trnave nepodarilo. Hovoril tiež o tom, že by sa malo sústrediť na to, ak
v území vznikne niečo nové, čo dáva územiu novú funkciu.
V súvislosti s týmto projektom budú rušené biotopy riečky Parná, ochrana životného
prostredia v dotknutom území 52 ha a tiež blízkosť k.ú. Biely Kostol a Ružindol. Ako
predseda stavebnej komisie od roku 1994 považuje tento problém za jeden z kapitálnych
problémov územného plánu mesta.
Konštatoval, že na územie 52 hektárov bude daný súhlas na výnimku vtedy, keď sa uskutoční
vyňatie z poľnohospodárskej pôdy. Od l.7.2008 však bude platiť zákon, čo sa týka poplatkov
za vyňatie z poľnohospodárskej pôdy. Bude to „tvrdý oriešok“ pre investora a pri tejto
rozlohe to bude predstavovať poplatok 250 miliónov Sk.
Následne prečítal časť textu z dôvodovej správy k materiálu ...Na základe podkladov
spoločnosti Hrivis dealing, s.r.o. zmyslom projektu je vybudovať jedinečný komplex voľného
času, zábavy a oddychu. Nosným pilierom projektu bude multifunkčné centrum
motoristického športu, kde jeho súčasťou bude moderný závodný auto-moto areál
s pretekárskym okruhom, so všetkým technickým, bezpečnostným, školiacim a ubytovacím
zázemím ako pre motoristov tak aj pre návštevníkov...
Uviedol, že musí prezentovať nielen svoj názor, ale i názor mladých ľudí, ktorí mu zasielali
sms-správy. Podľa jednej z nich týmto vznikne priestor, kde príde pán na aute a pani bude
nakupovať v butiku. V ďalšej bola pripomienka, že to bude lacnejšie ako na dedine. Preveril
si preto cenové relácie podľa regionálnych novín a v takomto prípade by zaujímavou bola
cenová hranica od 240 do 370 Sk/m2, teda v exteriéri, na poľnohospodárskej pôde. Použil
pritom glosu ...homosapiens sa bude meniť na homo-automobilizis.
Odporúčal uvedomiť si, do akého kroku mesto ide, keď poslanci zdvihnú ruku za predaj
pozemku na tento účel. Odporučil počkať si na rozhodnutie orgánov - krajského
pozemkového úradu, krajského úradu životného prostredia a stavebného úradu.
Ing. Tomek – reagoval na vystúpenie predrečníka a uviedol, že poslanec Buchel
konštatoval, že mesto získa v prvom kroku 10%, výhľadovo 590 miliónov, ktoré budú
účelovo viazané v súvislosti s dopravou. Aby nevznikla zavádzajúca informácia, uviedol, že
to nebude žiadne účelové využitie na dopravu, ale štandardná súčasť rozpočtu mesta, ktorá
bude použitá na účely podľa schválenia mestským zastupiteľstvom.
K poznámke poslanca Dauča podotkol, že na tomto zasadnutí sa nezdvíha ruka za predaj,
pretože je tam celý rad ďalších krokov. Podotkol, že teraz sa bude riešiť zmena územného
plánu, predkladá sa zmluva o budúcej kúpnej zmluve a následne budú spracovávané
ďalšie čiastkové zmluvy.
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Ing. Butko, zástupca primátora – vyslovil potrebu povedať pár slov. Za mesto Trnava bol
viac-menej hlavou vyjednávacieho tímu, ktorý dotiahol vec do tejto podoby, v akej je
predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva. Plne si uvedomuje, že problém popísaný
v materiáli je veľmi plastický, nie je priamočiary, nie je jednorovinný.
Podotkol, že našiel v ňom plusy i mínusy a po ich následnej sumarizácii mu vyšlo viacej
plusov než mínusov. Na pracovnom stretnutí s primátorom mesta, dlhodobo uvoľnenými
členmi mestskej rady, prednostkou mestského úradu a vedúcimi odborov mestského úradu sa
povedalo, prečo to mesto chce a čo mestu hrozí. Na základe toho bolo spracované
i memorandum. Tento materiál je teda o memorande a mesto Trnava robí kroky, aby tam areál
mohol byť. V ďalšom kroku sa bude schvaľovať zmluva o budúcej kúpnej zmluve, keď mesto
odsúhlasí vecný a časový harmonogram výstavby a budúcich splátok.
K poznámke Ing. Dauča v súvislosti s vyjadrením „homo automobilizis“ uviedol, že toto sa
nedá použiť v budúcom čase, ale v čase prítomnom.
Následne parafrázoval vyjadrenie na internetovom blogu jedného denníka, že...relaxačnej
zóne v Trnave hrozí, že tam vyrastie autodrom... Podotkol, že tam nebude len autodrom, ale
bude tam veľa ďalších zón, ktoré sú popísané v materiáli. Na blogu bolo celkom asi 31
názorov, z ktorých väčšina bola pozitívnych resp. neutrálnych. Predmetný článok však bol
písaný s iným úmyslom, než pozitívnym resp. neutrálnym.
Uviedol, že Mestu Trnava týmto projektom hrozí, že v lokalite vyrastie relaxačná zóna. Ako
príklad uviedol mesto Modra, ktorému pred 160 rokmi hrozilo, že cez kataster mesta pôjde
železnica. Úspešne sa tomu ubránili, teraz to však potomkovia ľutujú. Pred 50 rokmi sa
Trnava ubránila tiež, keď do mesta Trnava nebola pustená výstavba Vysokej školy
poľnohospodárskej.Všetci dobre vedia, aký prínos mala vysoká škola a s ňou spojené
investície znamenali v rozvoji mesta Nitra.
Podotkol, že pamätníci vedia i o tom, čo bolo rozhodnuté na rokovaní mestského
zastupiteľstva v roku 1995 resp. 1996, keď sa prerokovávala žiadosť, aby na nároží ulíc
Hlboká a Spartakovská vyrástlo občerstvovacie centrum Mc Donald a čerpacia stanica OMV.
Vtedy sa 660 voličov podpísalo na petíciu proti výstavbe. Pritom /podľa premerania na mape/
bol najbližší čerpací stojan 126 m od obytného bloku a to ešte za kopcom. Vtedy
z nebytových priestorov na zimnom štadióne odchádzali podnikatelia. Videl, že kaderníčka
v nebytovom priestore na zimnom štadióne postávala vonku pre objektom a bola bez
zákazníkov. Vtedy si uvedomil, že do tejto časti je treba priniesť život. Od tej doby nepočul
žiadnu negatívnu reakciu. Mesto vtedy odpredajom pozemku získalo 14 mil. Sk
a z finančných prostriedkov sa zrekonštruovala časť Parku Janka Kráľa.
Ďalej podotkol, že krokov, na ktoré tento projekt môže naraziť v súvislosti s realizáciou je
viacero napr. schválenie územného plánu, vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
územné konania..., avšak povedať už pri prvej príležitosti tomuto projektu nie, sa mu zdá
zásadne nevýhodné pre toto mesto.
Následne nastolil otázku, či verejná súťaž alebo priamy predaj? Preto sa aj do novín vyjadril
v tom zmysle ...čo ak súťaž prebieha a v opačnom garde... Čo ak niekto, kto chce investovať
si vyberie iný pozemok a inú lokalitu. Ponuka sa môže zverejniť napr. vo Financial Times
a môže si mesto nadefinovať aj podmienky. Zároveň spomenul závod PSA a uviedol, že nie
mesto si ho vybralo, len mesto dúfalo, že zo všetkých záujemcov v rámci Európy si vyberie
práve Trnavu. V ponuke vlády SR bolo mesto Trnava na záver, akoby len do počtu. Bolo to
hlavne z toho dôvodu, že vláda chcela mať závod na východe, kde je väčšia nezamestnanosť,
pretože tu bola len 14%. Francúzska strana vtedy dala stanovisko, že ak má budovať závod na
Slovensku, tak to bude práve v meste Trnava. Keď by sa v tú chvíľu na meste nerozmýšľalo,
tak by tento problém nebol a PSA by malo závod v tejto lokalite - na Medziháji. Lokalita pre
PSA sa vtedy vyberala aj s ohľadom na dopravné napojenie, čo bolo zabezpečené na sever od
mesta.
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Ďalej uviedol, že využitie územia v lokalite Medziháj bude mať nadregionálny charakter
a následne sa vyjadril k dopravnej oblasti. Pretože má osobnú skúsenosť, že ak sa niekde
dostane na miesto dobre s autom, je predpoklad, že tam bude chcieť opäť vrátiť.
Poukázal, že bol na väčšine rokovaní v súvislosti so severným obchvatom a čo úsilia stálo
presvedčiť zodpovedných na jeho budovanie. Keď by však nebolo závodu PSA, tak severný
obchvat by doteraz nebol. Južný obchvat Slovenská správa ciest nemala vo svojom pláne a
primátor mesta dokázal vyjednať to, že mesto za svoje peniaze spracovalo projektovú
dokumentáciu, ktorá bola SSC odovzdaná. V súčasnosti je to v štádiu lobovania, keď chceme
aspoň časť južného obchvatu zaradiť do realizácie.
Na záver svojho vystúpenia uviedol, že v lokalite Medziháj sa jedná o veľkú investíciu,
najväčšiu na Slovensku a ak bude realizovaná, vo vlastnom záujme investora bude splatenie
nákladov do nej vložených. Bude treba investovať i do dopravy a pritom si uvedomuje aj to,
že ľudia chcú nielen pracovať, ale aj žiť. Táto skutočnosť je spracovaná aj v Pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na str. 6, z ktorého časť textu prečítal.
Odporučil preto materiál schváliť v tej forme, v akej bol predložený a aby sa pred históriou
mesta nemuseli hanbiť.
Ing. Daučo - uviedol, že predrečník konštatoval, že územie budú využívať nielen občania
Trnavy. Zároveň poukázal, že do mesta sa nevolal ani francúzsky investor PSA a pritom
prišiel. Do mesta prišlo aj Tesco, ktorému sa odpredali pozemky za 2 450,- Sk/m2. Keďže
peniaze sú potrebné a aj pre životné prostredie, navrhol zvýšiť cenu za l m2 predávaného
pozemku na ...218,- Sk...
Následne predložil návrh na udelenie slova v rámci rozpravy pánovi Mojmírovi Kovářovi,
ktorý zaoberal touto problematikou a pôsobil ako Místopředseda polnohospodářskeho fondu
pri Federálním shromáždení ČSSR.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na návrh a informoval, že v zmysle územného
plánu bola mestom predložená ponuka na realizáciu golfového ihriska v k.ú. Trnava. Zo
strany záujemcov bola ponuka na 0,35 Sk/m2 za prenájom územia. Na výzvu na odpredaj
pozemku neboli ponuky väčšie ako 20,- Sk za m2 pozemku.
Následne podotkol, že projekty na voľnočasové aktivity sú v inom rangu a uviedol, že doteraz
nikto neprejavil seriózny záujem i napriek prvotným ohlasom amerických resp. anglických
investorov. Z toho dôvodu neodporúčal porovnávať neporovnateľné a požiadal rozprávať
o veci korektne. Čo sa týka odpredaja pozemkov pre výstavbu Tesca, mesto v tejto lokalite
odpredávalo len zbytkové pozemky. V závere svojho vystúpenia odporučil uvedomiť si, že
v súvislosti s Medzihájom sa jedná o nultý krok, ktorý v realizácii môže byť úspešným alebo
nie.
Hlasovaním (19:1:5) bolo vystúpenie p. Mojmíra Kovářa poslancami odsúhlasené.
Vystúpenie bolo časove obmedzené na 3 minúty.
p. Mojmír Kovář:
Vo svojom vystúpení konštatoval, že Slovensko je vidieckou krajinou, jednou zo 127 krajín
Európskej únie a predkladaný návrh riešenia je záležitosťou niekoľko sto rokov. Poukázal na
veľký úbytok poľnohospodárskej pôdy a na Holanďanov, ktorí pri presídľovaní do
vnútrozemia sú ochotní zaplatiť niekoľko násobne vyššie čiastky za pozemky.
Ďalej spomenul 260 ha pôdy v území Slovakia Felix, čím sa osobne zaoberal takmer 29 rokov.
Podotkol, že ako bolo už povedané, sú dve možnosti riešenia. Jednou je zamietnutie návrhu
a druhým riešením je jednanie. Odporučil preto prizvať k tomu ľudí, ktorí s tým žijú napr.
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Združenie vlastníkov a užívateľov pôdy SR ako napr. Zdenka Holuba zo Špačiniec č. 49
a požiadať ich o vyjadrenie.
Na záver svojho vystúpenia požiadal o uvážlivé vyjadrenie sa k záležitosti.
Na záver rozpravy opätovne vystúpil Ing. Bošnák, primátor mesta. Uviedol, že netreba
mať zbytočné obavy, pretože zmena územného plánu prejde procesom pripomienkovania
dotknutých orgánov a organizácií a občania celého mesta, ale i okolia budú mať priestor na
vyjadrenie.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (24:2:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 244, ktorým bolo schválené uznesenie
v zmysle predloženého materiálu.
č. 8.9
Zrušenie uznesení k predaju pozemkov v Modranke na Topoľovej
__________________________________________________________________________
p. Opatovský – predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorým sa rieši zrušenie
uznesení súvisiacich s predajom pozemku pani Stojkovej. Menovaná použila svoju
nehnuteľnosť na založenie v peňažnom ústave a nehnuteľnosť následne získala do vlastníctva
spoločnosť S.O.S. Financ, ktorá sa domáha usporiadania vlastníckych práv k pozemku pod
domom bývalej vlastníčky p. Stojkovej. Na základe skutočností, ktoré sú podrobne rozpísané
v dôvodovej správe záväzok mesta v tomto prípade zanikol a mestské zastupiteľstvo môže
príslušné uznesenia v časti, ktorá sa dotýka uzavretia kúpnej zmluvy zrušiť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
p. Jevičová – poukázala na technickú chybu v dôvodovej správe, ktorá je v dátume v 5.
odst. ...27.11.2008...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 245, ktorým bolo schválené zrušenie
uznesení v zmysle predloženého materiálu.

V úvode rokovania v rámci schvaľovania programu bol zaradený materiál do majetkových
záležitostí, ktorý poslanci obdržali v priebehu rokovania:
Materiál č. 8.10
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj bytu
___________________________________________________________________________
Materiál sa odvíja od realizovanej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej
ceny na predaj bytu. Súťaž bola zverejnená verejnou vyhláškou, regionálnou tlačou, na
webovej stránke mesta a v mestskej televízii. Záujemcovia o kúpu bytov mohli získať bližšie
informácie aj na mestskom úrade. V dôvodovej správe sú popísané jednotlivé byty,
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minimálna cena, termín obhliadky a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, čo je
zapracované i v predloženom návrhu uznesenia.
Rozprava:
Ing. Tomek – konštatoval, že podľa nového postupu sa predkladá už návrh zmluvy.
Zároveň vyslovil predpoklad, že všetky náležitosti boli rovnaké, rozdiel bol len v cene
a najvyššia ponúknutá cena je zapracovaná v návrhu uznesenia.
Ing. Butko, zástupca primátora – informoval, že v súlade so zákonom mesto definovalo
všetky podmienky, okrem ceny. Pri otváraní obálok sa kontrolovali všetky náležitosti zmluvy.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že aby mesto deklarovalo víťaza verejnej
obchodnej súťaže, otváranie obálok sa bude realizovať vždy pred zasadnutím mestského
zastupiteľstva.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 246, ktorým bolo schválené
vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže.

Materiál č. 9.1
Predaj bytov
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mgr. Žitňanský – predložil spravodajskú správu k štandardnému materiálu k predaju
bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 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: 29.
Hlasovaním (28:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 247, ktorým bol schválený predaj bytov
v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 9.2
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mgr. Žitňanský – uviedol materiál na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta.
Predkladané boli dve výmimky, ktoré prerokovala a odporučila riešiť Bytová komisia MZ
/žiadosť pani Marianny Tillingerovej, bytom Vančurova č. 38 a manž. Novotných, bytom
A.Hlinku 65/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Buchel – v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vyhlásil, že v tomto bode
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rokovania sa hlasovania nezúčastní, pretože záležitosť sa ho priamo dotýka. Žiadateľka o byt
pani Tillingerová je jeho matkou.
Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval, že dnes t.j. 19.2.2008 podpísal všetky tri
dohody, ktoré z výnimiek vyplývajú.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 248, ktorým bolo schválené uznesenie
v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 10.1
Dotácia z položky „Dotácie a dary“ pre ZŠ Angely Merici v Trnave
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Ing. Tomek – spravodajskou správou zdôvodnil návrh na opätovné schválenie dotácie
z rozpočtu mesta na rok 2008 pre ZŠ A.Merici, ktorá bola schválená mestským
zastupiteľstvom 26.6.2007. Vzhľadom k žiadosti riaditeľky školy o zmenu termínu zúčtovania
nebola dotácia k 31.12.2007 poukázaná na účet školy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Mgr. Lackovičová, zapisovateľka – upozornila návrhovú komisiu na potrebu zrušiť
príslušné uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým bola dotácia schválená v minulom roku
/č. 107/2007 v bode 17/.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 249, v ktorom bola zapracovaná
vznesená pripomienka a ktorým bola dotácia pre ZŠ A. Merici opätovne schválená.

Materiál č. 11.1
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 905/2006 z 5.9.2006 – Návrh na založenie obchodnej
spoločnosti TOMNET, s.r.o., Hlavná 1, Trnava
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
p. Čechovič, DUČMR – zdôvodnil predkladaný materiál týkajúci sa založenia spoločnosti
TOMNET s.r.o., ktorá bude spravovať všetky informačné a komunikačné technológie pre
mesto a ním zriadené organizácie a vykonávať ďalšie podnikateľské aktivity. Vzťahy medzi
mestom a spoločnosťou budú upravené v osobitnej SLA zmluve. Keďže pôvodné uznesenie
MZ č. 905/2006 je nevyhnutné zmeniť vo viacerých častiach, jednak z dôvodu zmeny
legislatívy v oblasti živnostenského podnikania, jednak z dôvodu vyšpecifikovania detailov
činnosti spoločnosti, bol poslancom spolu so spoločným spravodajom zaslaný nový návrh
uznesenia. Na záver spravodajskej správy uviedol, že do dozornej rady sa za nového člena
navrhuje Ing. Jozef Pobiecký, druhý zástupca primátora mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním spracovať nový návrh uznesenia.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (29:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 250, ktorým bolo schválené uznesenie
v znení v súlade s odporúčaním mestskej rady.

Materiál č. 12.1
Aktivácia spoločnosti TT ENERGIE s.r.o.
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
p. Čechovič, DUČMR – podotkol, že v rámci projektu CENTROPE uzatvorili mestá
Viedeň a Trnava „Dohodu o spolupráci v teplárenstve a výmene skúseností v komunálnych
častiach“. Výsledkom tejto spolupráce bolo v roku 2005 založenie obchodnej spoločnosti,
v ktorej má 50% majetkovej účasti Mesto Trnava a 50% spoločnosť Energiecomfort GmbH,
v ktorej má Mesto Viedeň 100% majetku. Pre mesto Trnava bude výhodou založenie
spoločnosti, pretože príde k rozvoju konkurencie schopnosti teplárenstva v meste Trnava,
zabezpečenie cenovo dostupného zásobovania teplom, spojenie výroby a distribúcie tepla
a nezávislé trvalo udržateľné zásobovanie teplom ako komunálna služba občanom.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s formálnou úpravou návrhu uznesenia:
a/ v bode B. Ukladá, časť l.
v písm. b) na záver textu doplniť ...a súvisiace stavebné objekty...
a doplniť termín ....Termín: 31.5.2008...
b/ v bod B. Ukladá, časť 2.
upraviť text ...MsÚ Trnava a SMM Trnava s.r.o. predložiť na júnové zasadnutie MZ...
/ďalej pokračuje pôvodný text/
a doplniť termín ...Termín: MZ 24.6.2008...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (26:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 251, ktorým bola schválená aktivácia
spoločnosti TT Energie s.r.o.

Pri prerokovávaní bodu 13. programu rokovania bol prítomný aj Ing. arch. Peter Zibrin,
PhD.
Materiál č. 13.1
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký – v spravodajskej správe uviedol, že mesto Trnava obstaralo a prerokovalo
v rokoch 2006-2007 územnoplánovaciu dokumentáciu – Územný plán zóny Trnava –
Cukrovar z dôvodu nutnosti vytvorenia základného nástroja pre usmernenie a riadenie
územného rozvoja vymedzeného územia areálu bývalého cukrovaru v Trnave. Majiteľ areálu
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požiadal v zmysle platnej legislatívy o povolenie spracovania zmeny, ktorá bola rozpísaná
v bodoch 1. a 2. dôvodovej správy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Daučo – informoval prítomných, že stavebná komisia sa s návrhom na povolenie
spracovania zmeny ÚPN zóny Trnava – Cukrovar zaoberala a vyjadrila sa k návrhu kladne.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (29:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 252 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 13.2
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava –B/2008 Medziháj
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký – zdôvodnil predkladaný návrh na povolenie spracovania zmeny ÚPN
mesta Trnava – B /2008 – Medziháj na základe žiadosti spoločnosti Development 2 s.r.o. ako
člena skupiny HRIVIS holding s.r.o. o predaj pozemku a realizáciu investičného zámeru
v lokalite Medziháj.
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: 31.
Hlasovaním (27:1:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 253 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 13.3
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava – C/2008 Obytný súbor Kočišské
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký – v rámci spravodajskej správy uviedol, že územný plán bol spracovaný
v zmysle platnej legislatívy a metodiky a na základe výsledkov z verejného prerokovania bol
schválený mestským zastupiteľstvom. Predkladaný návrh na povolenie spracovania zmeny
rieši zmenu z plochy nízkopodlažnej zástavby bytovými domami na individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite Kočišské, okrem časti pri Kamennej ceste, pri navrhovanej občianskej
vybavenosti. Časť zástavby pri Bielom Kostole, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie,
zostáva bez zmeny.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
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Rozprava:
Ing. Tomek – na náčrte predloženom cez diaprojektor pripomienkoval ešte jednu zmenu,
v podobe zelenej plochy, severne od cesty.
Ing. arch. Horák, vedúci odboru MsÚ – zareagoval na pripomienku a uviedol, že sa jedná
o plochu, ktorá bude tiež predmetom zmeny, avšak nedopatrením nebola farebne zaznačená.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 254 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 14.1
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
p. Okruhlica – predložil spravodajskú správu k činnosti Útvaru mestskej polície mesta
Trnava, predkladanej na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle uznesenia mestského
zastupiteľstva. Správa je pre lepšiu prehľadnosť rozčlenená na samostatnú časť štatistickú
všetkých príslušníkov mestskej polície a časť štatistickú z referátu priestupkov.. Štatistická
časť správy obsahuje údaje porovnateľné s údajmi predloženými v správe za obdobie roka
2006.
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 (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 255, ktorým mestské zastupiteľstvo
zobralo správu na vedomie..

Materiál č. 14.2
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
v služobnom obvode OO PZ Trnava mesto za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
p. Okruhlica – spravodajskou správou uviedol materiál o štatistickom prehľade
kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava
za obdobie roka 2007.
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: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 256, ktorým mestské zastupiteľstvo
zobralo správu na vedomie..
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Materiál č. 15.1
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2007
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
PhDr. Hrnčírik – uviedol spravodajskú správu k materiálu, ktorý predkladal hlavný
kontrolór. Súčasťou správy o činnosti útvaru hlavného kontrolóra je aj správa o výsledkoch
kontroly, ako aj rozbor podaní. Obsahom správy sú iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje,
ktoré charakterizujú kontrolný postup a výsledok kontroly. V súlade s § 18f ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má hlavný kontrolór
povinnosť bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva
alebo primátorovi mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s formálnou úpravou na str. 8-15/1/4 v časti „Kontrola č. 2-8/2007“
...Kontrola zúčtovania grantov poskytnutých z rozpočtu mesta Trnava v roku 2006...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Odporúčanie mestskej rady sa týkalo formálnej úpravy v texte dôvodovej správy, preto sa
o ňom osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 257, ktorým bola správa o činnosti
zobraná na vedomie.

Materiál č. 15.2
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.8.2008
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
PhDr. Hrnčírik - predložil spravodajskú správu k predkladanému materiálu. Uviedol, že
predloženie plánu kontrolnej činnosti mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov je
povinnosťou hlavného kontrolóra v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
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: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 258, ktorým mestské zastupiteľstvo
zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti do 31.8.2008.

Materiál č. 16.1
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2007
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
p. Opatovský – spravodajskou správou uviedol materiál o priebehu a konečnom zúčtovaní
Tradičného trnavského jarmoku, ktorý sa konal v dňoch 6. až 9. septembra 2007. Napriek
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tomu, že hospodársky výsledok jarmoku bol priaznivý /zisk 1 365 729,- Sk/, mesto pristupuje
k tejto akcii predovšetkým ako ku kultúrno-spoločenskej akcii. Ziskové hospodárenie jarmoku
znamená, že organizovanie tejto akcie nezaťažuje rozpočet mesta a navyše umožňuje
zabezpečenie technických prostriedkov využiteľných i pri iných aktivitách mesta a tvorí
rozpočtový príjem 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: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 259 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 16.2
Návrh na Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2008
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
p. Opatovský – v rámci spravodajskej správy informoval o organizačnom zabezpečení
Tradičného trnavského jarmoku, ktoré sa opiera o skúsenosti a poznatky získané
z predchádzajúcich ročníkov. Jarmok sa uskutoční v dňoch 11. až 14. septembra 2008.
Následne informoval o zásadách pre zabezpečenie tejto akcie i návrhu rozpočtu finančného
zabezpečenia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním na str. 21-1/2/7 v časti „Návrh rozpočtu TTJ 2008“ vo
výdavkoch zvýšiť rozpočet v položke „kultúrny program“ na ...900.000,- Sk...
Rozprava:
Ing. Klokner – žiadal, aby v návrhu uznesenia v bode 2c/ boli do organizačnej skupiny
menovaní poslanci mestského zastupiteľstva, pretože menovaním len členov mestskej rady
sú títo akýmsi spôsobom preferovaní.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (30:0:1) bol prijatý návrh poslanca Ing. Kloknera.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 260 v zmysle predloženého materiálu,
v ktorom bol zapracovaný schválený návrh na úpravu textu v bode 2c/ návrhu uznesenia.

Materiál č. 17.1
Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na
obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 – za rok 2007
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
p. Okruhlica – spravodajskou správou informoval o plnení Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Trnava, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku
2006. Schválením tohto dokumentu bolo určené smerovanie rozvoja mesta Trnava na
najbližšie roky a to hlavne v prioritných oblastiach podporujúcich:
a/ ľudské zdroje a podnikateľské prostredie ako predpoklad modernej ekonomiky
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b/ doprava a technická infraštruktúra ako predpoklad vyváženého rozvoja
c/ mestské životné prostredie a podmienky pre voľnočasové aktivity ako predpoklad
príťažlivosti mesta
d/ verejné služby a občan ako predpoklad kvality života.
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: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 261 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 18.1
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku 2007 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb
nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký – predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorý je predkladaný
mestskému zastupiteľstvu polročne, v súlade s uznesením MZ č. 429/2001. Súčasťou
materiálu je i tabuľková časť, v ktorej je podrobne rozpísaný predmet obstarávania, forma,
dátum vyhlásenia, vyhodnotenia a ukončenia súťaže, kritériá súťaže, počet uchádzačov,
vybraný úspešný uchádzať, cena v Sk, zloženie komisie. Z predloženého prehľadu vyplýva,
že mesto a jeho príspevkové organizácie postupovali pri verejnom obstarávaní podľa zákona
o verejnom obstarávaní.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, že spracovateľ materiálu doloží chýbajúcu tabuľkovú časť.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 262, ktorým mestské zastupiteľstvo
zobralo na vedomie predložený materiál..

Materiál č. 19.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale plnenia od 22.11.2007 do 31.1.2008
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mgr. Žitňanský – v spravodajskej správe zhodnotil predkladanú správu o kontrole plnenia
uznesení mestského zastupiteľstva a predložil návrhy na doplnenie materiálu v zmysle
odporúčania mestskej rady.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom:
a/ v návrhu uznesenia v bode 2. „Schvaľuje“ rozšíriť text v bode a2/ nasledovne
MZ č. 171/2007
Predaj podielov z pozemku na Saleziánskej 30- 36
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Zmena textu v bodoch:
1.1. ... za cenu 47,50...
1.3....rod. Jíllyovou.
1.8. ... bytom Saleziánska 36...
1.17 ... rod. Čepčekovej ...
1.21 ... bytom Saleziánska 34...
b/ do návrhu uznesenia v bode 4. „Ruší“ doplniť bod
...c3/ č. 69/2007...
c/ do návrhu uznesenia v bode 2. „Schvaľuje“ doplniť nový bod a5/
MZ č. 146/2007
súhlas s vložením majetku mesta Trnava do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so
sídlom Priemyselná ul. č. 10, Piešťany
V bode 3. vyššie uvedeného uznesenia zmeniť :
* nadobúdaciu hodnotu „ 302 249 030,23 Sk / z toho DPH 19 % 48 258 248,52 Sk /„
- na nadobúdaciu hodnotu„ 297 563 167,20 Sk / z toho 19 % DPH 47 510 085,50 Sk /
* nadobúdaciu hodnotu „ 57 867 268,35 Sk / z toho DPH 19 % - 9 239 311,75 Sk / „
na nadobúdaciu hodnotu „ 55 836 890,35 Sk / z toho DPH 19 % 8 915 133,75 Sk /.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie materiálu.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 263 v zmysle predloženého materiálu,
v ktorom bol zapracovaný schválený doplnok.

V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „rôzne“. Do tohto bodu
programu boli zaradené dva písomné materiály:
Materiál č. 20.1
Doklad o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
__________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Mgr. Rozložník – v rámci spravodajskej správy uviedol, že mesto v poslednom období
aktívne zabezpečuje prípravu prioritných projektov na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z fondov Európskej únie. Podľa zverejnenej príručky pre žiadateľov
z verejného sektora o nenávratný finančný príspevok, ktorých projekty negenerujú príjmy, je
nutné podieľať sa na spolufinancovaní projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu. Žiadatelia, teda i mesto musia preukázať, že majú stabilné a dostatočné
finančné zdroje, aby sa zabezpečila kontinuita procesu počas realizácie projektu. Zároveň
musia preukázať, že majú zabezpečené dostatočné spolufinancovanie z vlastných zdrojov.
Keďže mestom podávané projekty budú predkladané v rôznych výzvach a samostatne, bolo
pre každý projekt prijaté osobitné uznesenie, o ktorom sa hlasovalo osobitne.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním doplniť v časti projektov ďalší projekt a to „Komunikačné
prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“ a v zmysle predmetného doplnku doplniť
ďalší návrh uznesenia s textom:
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia ROP 5.1
na realizáciu projektu „Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“,
ktorý je realizovaný pre „zlepšenie dopravnej situácie v meste Trnava na hlavnom
dopravnom ťahu Nitra – Trnava – Česká republika (dopravný smer východ – západ) “,
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške ....... Sk
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie ďalšieho
projektu.
Následne sa hlasovalo o prijatí uznesenia ku každému projektu osobitne.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 264 k projektu „Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ M. Gorkého 21 v Trnave.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 265 k projektu „Rekonštrukcia Domova
dôchodcov na ul. T.Vansovej v Trnave“.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 266 k projektu „Rekultivácia skládky
odpadov Boleráz“.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 267 k projektu „Revitalizácia areálu
Kamenný mlyn“.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 268 k projektu „Obnova verejných
priestorov Hlavnej ulice v Trnave“.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 269 k projektu „Komunikačné
prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 270, ktorým bol primátor mesta
poverený podpísať uznesenia č. 264-269 až potom, ako bude do každého uznesenia doplnená
presná výška finančných prostriedkov predstavujúca 5% z celkových oprávnených výdavkov
na príslušný projekt.

Materiál č. 20.2
Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava
__________________________________________________________________________
Predkladaný písomný materiál zdôvodnil Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Uviedol, že
súčasné volebné obdobie hlavného kontrolóra mesta Ing. Holkoviča zaniká dňom 30.4.2008.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je mestské zastupiteľstvo oprávnené vyhlásiť deň konania voľby
hlavného kontrolóra s podmienkami ustanovenými v §§ 18 a 18a/. Podotkol, že materiálom sa
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zaoberala aj mestská rada na svojom zasadnutí 12.2.2008 a hlasovaním odporučila materiál
na rokovanie mestského zastupiteľstva s nasledovnými odporúčaniami:
a/ v návrhu uznesenia v bode 2. „Určuje“ upraviť text v bode a/ v druhej odrážke
...min. 5 rokov praxe v kontrole alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,
právnickej a technickej agendy...
b/ v návrhu uznesenia v bode 2. „Určuje“ v bode c/ namiesto „9. apríla 2008“ uviesť
...8. apríla 2008...
c/ do návrhu uznesenia v bode 2. „Určuje“ doplniť nový bod d/ s textom
...d/ funkcia hlavného kontrolóra mesta Trnava bude vykonávaná na plný pracovný
úväzok...
d/ pôvodný text v návrhu uznesenia v bode 3. „Ukladá“ označiť ako ...a...
a doplniť nový bod b/ s textom
...b/ zabezpečiť náležitosti súvisiace s prípravou a organizovaním voľby hlavného
kontrolóra mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva Termín: 22.4.2008...
Rozprava:
Ing. Tomek – v návrhu uznesenia v bode a/ v druhej odrážke namiesto spojky „a“
uviesť ...alebo...
Ing. Klokner – poukázal na stanovenie podmienky „min. 5 rokov praxe v kontrole alebo
vo verejnej správe“ a uviedol, že sú to dosť obmedzujúce podmienky.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na vznesenú pripomienku a uviedol, že ak
uchádzač nebude mať požadované vzdelanie, ale bude spĺňať podmienku praxe, môže byť
pripustený k voľbe.
Ing. Klokner – uviedol, že zo zákona č. 369/1990 Zb. jasne vyplýva podmienka na
vzdelanie. Žiadal hlavného kontrolóra o stanovisko.
Ing. Holkovič, hlavný kontrolór – citoval zo zákona podmienku vzdelania...minimálne
úplné stredné vzdelanie... Odporučil upresniť preto textáciu v tomto bode uznesenia na
...ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, výhodou je vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (29:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na úpravu návrhu uznesenia,
ktoré bolo upravené o bližšie upresnenie vnesené hlavným kontrolórom v rámci rozpravy.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 271 v zmysle schválených zmien
a doplnkov.

A/
Ing. Bošnák, primátor mesta – oboznámil prítomných s obsahom listu, doručenom
primátorovi mesta Ing. Ľudovítom Daučom dňa 10.2.2008.
Vzhľadom k tomu, že na 17. riadnom Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja dňa
6.2.2008 bol Ing. Ľudovít Daučo zvolený za hlavného kontrolóra, v súlade s § 19 zákona
č. 302/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ukončil členstvo v SDKÚ-DS.
V liste ďalej oznamuje, že dňom 7.2.2008 sa stal nezávislým poslancom Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava a počnúc týmto dňom bude aj funkciu poslanca vykonávať ako
nezávislý poslanec bez poslaneckého klubu.
/List bol priložený k zápisnici./
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B/
Mgr. Rozložník – uviedol, že v médiách v poslednom čase bolo prezentované, že žiaci na
školách nevedia čítať resp. neporozumejú prečítanému. Dovolil si priblížiť jeden príklad
a následne prečítal svoju interpeláciu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného
11.12.2007, ktorú adresoval SMM Trnava s.r.o.
Vo svojej interpelácii sa pýtal, cit. ...koľko bytových domov spravuje správca, koľko je bytov,
koľko bolo podaných žiadostí na ŠFRB na odstraňovanie systémových porúch a koľko ich
bolo akceptovaných, plus výška dotácie zo ŠFRB.
Zo SMM Trnava s.r.o. prišla odpoveď, že t.č. spravuje 223 bytových domov t.j. 7225 bytov.
Na odstránenie systémových porúch budú v mesiaci január 2008 predložené štyri žiadosti
o vybavenie dotácie zo ŠFRB. Koľko žiadostí bude akceptovaných ani výška dotácie nie je
známa, nakoľko vyhodnotenie prebehne v roku 2008.
.
Podľa schváleného programu nasledovali interpelácie poslancov mestského
zastupiteľstva. Interpelácie poslancov neboli vznesené ústne, ale poslanci ich predložili
v písomnej forme.
Predseda návrhovej komisie následne skonštatoval, že na 8. riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva boli prijaté uznesenia od č. 229 po č. 271 vrátane.
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta – skonštatoval, že celý program mestského
zastupiteľstva bol prerokovaný. Poďakoval prítomným za účasť a 8. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.
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