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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
___________________________________________________________________________

Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 28. októbra 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
31 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ
7 vedúcich odborov mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
1 vedúci odboru v zastúpení
6 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
8 riaditeľov základných škôl
riaditeľ základnej umeleckej školy
riaditeľ Kalokagatie CVČ
6 zástupcov médií
študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
zapisovateľka

Program:
a/

Otvorenie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa rušia VZN č. 111
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN
č. 232 a VZN č. 17 o celomestskej deratizácii
2.1. Rozpočet mesta Trnava na rok 2008
- 4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie za I. polrok 2008
3.1. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov pre Svetlo, n.o.
4.
Majetkové záležitosti
5.1. Predaj bytov
5.2. Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
6.1. Urbanistická štúdia Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta
7.1. Povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
8.1. Vyhodnotenie 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavského /18.-24.5.2008/
Návrh na zloženie organizačného štábu 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského
9.1. Vyhodnotenie Medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST-TRNAVA 2008
10.1. Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2008
1.1.
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11.1. Doplňujúca voľba člena Bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2006-2010 z neposlancov
12.1. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale plnenia od 14.08.2008 do 08.10.2008
13.
Rôzne
13.1. Informatívna správa o žiadosti n.o. Nezábudka o finančný príspevok
pre Domov sociálnych služieb v Pate
14.
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15.
Rekapitulácia uznesení
16.
Z á v e r.
12. 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 29 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
zvýšil počet poslancov na 31.)
Za overovateľov zápisnice z 12. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení
poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Mariana Čapeľová a Mgr. Ján Žitňanský.
Na zasadnutí bola overená zápisnica z 11. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 2. septembra 2008 a 2. mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva z
13. októbra 2008. Overovatelia zápisnice z 11. riadneho rokovania, poslanci mestského
zastupiteľstva Eva Jevičová a Michal Drgon skonštatovali, že v zápisnici je spracovaný
priebeh rokovania v plnom rozsahu, čo potvrdili aj svojím podpisom.
Priebeh rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva, zachytený v zápisnici podpismi
potvrdili aj overovatelia, poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Ján Albert a Mgr. Marian
Rozložník.
Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov mestského
zastupiteľstva: Ing. Jozefa Tomeka a Michala Okruhlicu.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci:
Ing. Janka Drábiková a Michal Drgon.
Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila poslanca Eduarda
Čechoviča, dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci
mestského zastupiteľstva: Mgr. Ľudovít Vanek a Mgr. Mário Buchel.
Pripomienky k navrhovanému zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30 .
Hlasovaním (26:0:4) bolo zloženie návrhovej komisie schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 21. októbra 2008 odporučila do
programu rokovania mestského zastupiteľstva zaradiť materiál č. 4.18 – Odkúpenie pozemku
na Ulici Sladovnícka v Trnave. Dôvodom spracovania materiálu je majetkoprávne doriešenie
pozemku s parc. č. 5662/3 pod parkoviskom na Ulici Sladovnícka, za objektom Mestského
amfiteátra.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (28:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na doplnenie programu
rokovania.
Hlasovaním (29:0:1) bol prijatý program rokovania 12. riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
V zmysle schváleného programu rokovania v rámci bodu 11.1. sa uskutočnila doplňujúca
voľba člena Bytovej komisie mestského zastupiteľstva z radov neposlancov. Z tohto dôvodu
bola hlasovaním (26:0:3) ustanovená aj volebná komisia v zložení: Ing. Jozef Pobiecký ako
predseda a členovia komisie Ing. Eva Zatková a prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.

Poslanci mestského zastupiteľstva následne prerokovali písomné materiály v zmysle
schváleného programu rokovania.
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa rušia VZN č. 111 o podmienkach
státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN č. 232 a VZN č. 17
o celomestskej deratizáciii
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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.
p. Čechovič, DUČMR – spravodajskou správou uviedol materiál, ktorým sa predkladal
návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 111 o podmienkach
státia vozidiel na území mesta Trnava v znení noviel a VZN č. 17 o celomestskej deratizácii.
VZN č. 111 upravuje státie motorových vozidiel /s výnimkou motocyklov, motocyklov
s prívesným vozíkom a bicyklov/ na miestnych komunikáciách. Ďalej upravuje státie vozidiel
na verejných parkoviskách s organizovanou a neorganizovanou prevádzkou, vyhradené
parkovacie miesta, skladacie garáže, státie a parkovanie nákladných vozidiel. Dôvodom
zrušenia VZN č. 111 je doručený protest okresného prokurátora, podľa ktorého obec v zmysle
§ 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev. Táto správa má však technický zmysel, pričom nie je ňou chápaná správa vecí
verejných z administratívneho pohľadu. Po zrušení predmetného nariadenia sa bude mesto
riadiť ustanoveniami podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov. Na základe týchto ustanovení vykonáva mesto miestnu štátnu
správu vo veciach miestnych komunikácií, ktorá je chápaná ako prenesený výkon štátnej
správy. V zmysle protestu prokurátora tak reguláciu podmienok parkovania a riešenie
dopravnej situácie v meste je oprávnené mesto uskutočňovať len formou dopravného
značenia.
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Ďalší návrh - návrh na zrušenie VZN č. 17 o celomestskej deratizácii vychádza zo zákona č.
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, kde v § 53 je zakotvená povinnosť obcí plniť opatrenia na predchádzanie
ochoreniam, ktoré sú nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva. Predmetným paragrafom bolo obciam odobraté oprávnenie, nariadiť
všeobecne záväzným nariadením alebo rozhodnutím na svojom území resp. jeho časti, na
ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinsekcie alebo
regulácie živočíšnych škodcov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Ing. Bošnák, primátor mesta – pred hlasovaním o návrhu uznesenia odporučil v ukladacej
časti, v bode 2a/ a 2b/ doplniť číslo nového všeobecne záväzného nariadenia ...č. 310...
Hlasovaním (28:0:1) bolo schválené VZN č. 310, prijaté uznesením MZ č. 399, v ktorom
bolo zapracované aj odporúčanie primátora mesta.
Materiál č. 2.1
Rozpočet mesta Trnava na rok 2008 – 4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia
rozpočtu za I. polrok 2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko, zástupca primátora mesta a spravodajca materiálu predložil spravodajskú
správu k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za I. polrok 2008 a k štvrtej aktualizácii rozpočtu.
Skonštatoval, že pri plnení rozpočtu spracovateľ materiálu uviedol osobitný stĺpec, v ktorom
sa uvádza čerpanie rozpočtu ku dňu 30.6.2008 a ktorého stav sa priebežne mení. Poukázal na
tabuľku príjmov, ktorá bude upravená o 76 514 tis. Sk. Dané zníženie spočíva v menších
výnosoch z majetku mesta /o 68 124 tis. Sk/. Táto záležitosť sa však vyrovnáva s výnosmi
resp. inými príjmami a zníženými výdajmi. Výnosy sú navrhované upraviť:
* znížením výnosov z predaja majetku mesta o 73 475 tis. Sk,
* zvýšením podielových daní o 14 500 tis. Sk,
* zvýšením miestnych daní a poplatkov o 3 589 tis. Sk,
* zreálnením príjmov z transferov a grantov, ktoré sa znižujú o 26 621 tis. Sk.
Spravodajca ďalej uviedol, že aktualizácia rozpočtu v oblasti výdavkov je rozpísaná
v sumárnej tabuľke na str. 12-2/1/5. V oblasti „Programy“ dochádza k zníženiu o 44 347 tis.
Sk, čo je podrobne rozpísané v dôvodovej správe k materiálu. Táto záležitosť je spôsobená
nerozbehnutím bytovej výstavby v lokalite Kočišské. Výdavky sa znižujú aj v programe
„Odpadové hospodárstvo“, čo spôsobilo nezrealizovanie rekultivácie skládky, na ktorú mesto
nezískalo grant.
Ďalej v rámci svojej spravodajskej správy informoval o úverovej zmluve mesta, uzatvorenej
s peňažným ústavom, s podmienkami do 31.12.2008. Podotkol, že nebolo by preto dobrým
riešením, ak by mesto nevyužilo úverové zdroje, keďže situácia v oblasti úverovej politiky
v budúcom roku bude určite iná. Čerpaním úveru by nedošlo k čerpaniu finančných
prostriedkov z rezervného fondu v takom rozsahu.
Následne podotkol, že v tabuľke „Finančné operácie“ sú zohľadnené navrhované úpravy
aktualizácie rozpočtu, vykrytie finančného schodku, čím sa mesto v rozpočte dostane na nulu.
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Na záver svojho vystúpenia predložil stanovisko Finančnej komisie MZ k 4. aktualizácii
rozpočtu. Skonštatoval, že Finančná komisia MZ prerokovala materiál „Rozpočet mesta
Trnavy na rok 2008 – 4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie za 1. polrok“ a prijala
uznesenie, ktorým súhlasí s predloženým materiálom a odporúča mestskému zastupiteľstvu
materiál schváliť bez výhrad a pozmeňovacích návrhov, t.j. v predloženom znení.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnými návrhmi na úpravu rozpočtu:
a/ v nadväznosti na materiál č. 4.18 - Odkúpenie pozemku na Ulici Sladovnícka v Trnave
na strane 73 podprogram „15.2.2 Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie nehnuteľností“
zvýšiť o 2 900 tis. Sk, t.j. z 3 892 tis. Sk na 6 792 tis. Sk.
Rozpočet programu „5. Správa majetku a právny servis“ sa týmto zvyšuje zo 69 051 tis.Sk na
71 951 tis. Sk.
b/ v súlade so závermi z rokovania s dekanom Materiálovo technologickej fakulty STU
v Trnave k riešeniu oplotenia Botanickej záhrady
na strane 34 program „6. Uličný mobiliár, 6.1 Bežné výdavky“ doplniť o sumu 650 tis. Sk,
v položke "Oplotenie Botanickej záhrady".
Rozpočet programu „Uličný mobiliár“ sa týmto zvyšuje zo 4 500 tis. Sk na 5 150 tis. Sk.
c/ v súvislosti s navrhovanými zmenami, na vyrovnanie rozpočtu schodku
na strane 86, časť „Príjmové finančné operácie“ prevod z rezervného fondu sa zvyšuje zo
65 786 tis. Sk na 69 336 tis. Sk.
d/ zároveň odporučila zosúladiť s platnou legislatívou názov položky „13.1.1 Požiarna
ochrana“ na str. 61.
Spracovateľ materiálu v zmysle navrhovaných úprav spracoval nové tabuľky, ktoré boli
doručené so spoločným spravodajom.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (26:0:2) boli prijaté odporúčania mestskej rady.
Hlasovaním (28:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 400, ktorým bola schválená štvrtá
aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008.

Materiál č. 3.1
Žiadosť o poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov pre Svetlo, n.o.
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora a spravodajca materiálu uviedol, že na základe
uzatvorenej „Zmluvy o partnerstve“ sa Mesto Trnava zaviazalo poskytovať finančné
prostriedky na rekonštrukciu a prevádzku zariadení hospicu „Svetlo“ a zariadenia
opatrovateľskej služby v kláštore Rehole menších bratov františkánov v období rokov 20052008. Podľa schváleného harmonogramu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 800
tis. Sk. Nezisková organizácia „Svetlo“ doručila 25.7.2008 na mesto žiadosť o poskytnutie
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mimoriadnych finančných prostriedkov na ukončenie hrubých stavebných prác vo výške 550
tis. Sk. V prípade poskytnutia finančných prostriedkov bude vypracovaný dodatok k už
uzatvorenej zmluve.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (23:1:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 401, ktorým bola schválená
mimoriadna finančná dotácia vo výške 550 000,- Sk z rozpočtu mesta na rok 2009.

Materiál č. 4
Majetková záležitosti
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič
p. Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady a spravodajca k majetkovým
materiálom – v úvode prerokovávania každého majetkového materiálu informoval o jeho
obsahu i odporúčaniach mestskej rady.
č. 4.1
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/92 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5750 na Tehelnej ulici 20,21,22 v Trnave
___________________________________________________________________________
Na Tehelnej ulici č. 20,21,22 sa nachádza na pozemku mesta bytový objekt s 51 bytovými
jednotkami, ktoré nadobudli nájomníci zmluvami o prevode vlastníctva bytu do svojho
vlastníctva. Materiálom sa schvaľuje predaj podielov z predmetného 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: 30.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 402, ktorým bol schválený predaj
podielov z pozemku vlastníkom bytov v zmysle predloženého materiálu.
č. 4.2
Predaj pozemku v k.ú. Modranka na Sereďskej ulici
___________________________________________________________________________
Materiál rieši predaj mestského pozemku pred rodinným domom vlastníčke pani Márie
Šipkovskej.
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.
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Hlasovaním (29:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 403, ktorým bol schválený predaj
pozemku v nadväznosti na predkladaný materiál.
č. 4.3
Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Zavar /FlatLine, s.r.o./
___________________________________________________________________________
Žiadateľ o kúpu časti pozemku – spoločnosť FlatLine, s.r.o. realizuje v obci Zavar
výstavbu polyfunkčného objektu. Časť stavebného objektu zasahuje plochou cca 8 m2 na
pozemok vo vlastníctve mesta, preto spoločnosť požiadala o kúpu časti predmetného
pozemku.
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 (29:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 404, ktorým bol schválený predaj časti
pozemku žiadateľovi.
č. 4.4
Súhlas so zriadením vecného bremena v k. ú. Zeleneč na pozemkoch vo vlastníctve
mesta /IB Industry center, s.r.o./
___________________________________________________________________________
Mesto odpredalo mestský pozemok v k. ú. Zeleneč spoločnosti IB Industry center, s.r.o. za
účelom vybudovania technickej infraštruktúry pre zriadenie priemyselného parku. Spoločnosť
požiadala mesto o zriadenie vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí na
pozemkoch vo vlastníctve 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: 31.
Hlasovaním (30:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 405, ktorým bol schválený súhlas so
zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v zmysle predloženého
materiálu.
č. 4.5
Zriadenie vecného bremena – práva prechodu /Ulica Športová č. 15/
___________________________________________________________________________
Manželia Zázikovci listom požiadali o zriadenie bezplatného a časovo neobmedzeného
vecného bremena v prospech terajšieho i budúceho vlastníka objektu na Ulici Športová č. 15
/objektu susediaceho s objektom v ich vlastníctve/. Jednalo by sa o právo vstupu a prechodu
cez pozemok mesta, povinnosť strpieť užívanie nebytových priestorov a povinnosť strpieť
uloženie inžinierskych sietí.
Z dôvodu pripravovaného odpredaja jednotlivých bytov v bytovom dome, situovanom na
predmetnom pozemku, majetková komisia neodporúča schváliť požadované vecné bremeno.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (27:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 406, ktorým nebol schválený súhlas so
zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v zmysle predloženého
materiálu.
č. 4.6
Zriadenie vecných bremien na uloženie IS na cudzích pozemkoch pre OS Kočišské,
Trnava
___________________________________________________________________________
Mesto Trnava pripravuje po etapách v zmysle územného plánu lokalitu Kočišské na
výstavbu obytného súboru. Pre vydanie stavebného povolenia na etapu „A“ je potrebné podľa
projektovej dokumentácie zriadiť vecné bremená na uloženie inžinierskych sietí na
pozemkoch vo vlastníctve obce Biely Kostol. Obec Biely Kostol dala súhlasné stanovisko na
zriadenie vecných bremien, čo je rozpísané v dôvodovej správe k materiálu a následne
zahrnuté i v uznesení.
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. 407 v zmysle predloženého materiálu.
č. 4.7
Súhlas s použitím pozemku na výstavbu na Ulici J. Hajdóczyho v Trnave
___________________________________________________________________________
Stavebníci prístavby predajne potravín na Námestí J. Herdu /Miriam Malinová a Ing.
Vladimír Malina/ požiadali o súhlas s použitím pozemku mesta na vybudovanie parkovacích
miest, ktoré sú ako investor povinní vybudovať v zmysle územného rozhodnutia. Majetková
komisia MZ zvažovala vhodnosť umiestnenia nových parkovacích miest v tejto lokalite
a odporučila využiť priestor na Ul. J. Hajdóczyho, navrhnutý na tento účel v urbanistickoarchitektonickej štúdii. Vybudovanú investíciu investor odovzdá mestu za cenu 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: 31.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 408, ktorým bol daný súhlas s použitím
pozemku mesta pre výstavbu parkoviska podľa predloženého materiálu.
č. 4.8
Súhlas s použitím pozemku na výstavbu nafukovacej tenisovej haly a súhlas so zmenou
doby výpožičky /Športový areál na Ul. Šafárikova v Trnave – FORTUNA IS, s.r.o./
___________________________________________________________________________
Mesto Trnava „zmluvou o výpožičke“ v roku 1995 prenechalo uvedenej spoločnosti
športový areál na Šafárikovej ulici do bezplatného užívania, s podmienkou zachovania
charakteru športového areálu. Spoločnosť listom požiadala mesto o povolenie vybudovať
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v areáli nafukovaciu tenisovú halu na dva tenisové kurty. Vzhľadom na návratnosť vložených
investícií spoločnosť požiadala i o zmenu doby výpožičky - na 10 rokov.
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. 409, ktorým bol daný súhlas na použitie
pozemku mesta na výstavbu nafukovacej tenisovej haly a súčasne schválená zmena doby
výpožičky na dobu určitú 10 rokov.
č. 4.9
Zámena pozemkov na Ul. Jána Hajdóczyho v Trnave
___________________________________________________________________________
V súvislosti s riešením prístupovej komunikácie k budúcemu rodinnému domu Mgr.
Mikulčíka je potrebné riešiť aj ďalšie pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Mgr. Paškovej
a Szekelyovej. Vlastníčky pozemkov požiadali mesto o riešenie zámeny pozemkov pod
komunikáciou, pričom hodnota zamieňaných pozemkov je určená dohodou, na obidvoch
stranách v rovnakej výške.
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 (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 410, ktorým bola schválená zámena
pozemkov na Ul. Jána Hajdóczyho v Trnave.
č. 4.10
Prevod práv a povinností /pozemok na Botanickej ulici/
___________________________________________________________________________
Všetky práva a povinnosti, súvisiace s výstavbou polyfunkčného bytového domu na
Botanickej ulici prešli zmluvne na nového investora. Výstavbou príde k zabratiu celého
pozemku investora a časť parkovacích miest je naplánovaná na susednom - mestskom
pozemku. Majetková komisia odporučila po schválení v mestskom zastupiteľstve uzatvoriť
dodatok k zmluve, ktorým prejdú všetky práva a povinnosti na spoločnosť MBM-REAL, a.s.,
ktorá po vybudovaní odovzdá 19 parkovacích miest, vrátane príslušnej časti pozemku a časť
chodníka medzi ulicami J.Bottu a Botanickou 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: 31.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 411 v zmysle predloženého materiálu.
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č. 4.11
Nájom pozemku pre výstavbu v areáli .A.S.A. Slovensko na Ulici Zavarská v Trnave
___________________________________________________________________________
.A.S.A. Slovensko spol. s r.o., so sídlom v Zohore ponúkla mestu na odkúpenie svoj
pozemok v susedstve skládky na Zavarskej ulici, priamo nadväzujúci na vybudované
zariadenie na zhodnotenie odpadov. Pozemok je vhodnou lokalitou pre umiestnenie investície
na triedenie komunálneho odpadu. Výstavbou zariadenia na spracovanie odpadov sa zníži
množstvo odpadu ukladaného na skládku a zefektívni sa využívanie odpadov pre ďalšie
energetické spracovanie. Mesto predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na Ministerstvo životného prostredia SR, kde je potrebné doložiť i doklad o vysporiadaní
vzťahu k pozemku. Majetková komisia MZ odporučila primátorovi mesta rokovať
s vlastníkom pozemku v tejto veci. Výsledkom rokovaní je materiál, v ktorom je predložený
návrh na nájom pozemku na dobu určitú 15 rokov s cenou 1 012,- Sk/rok.
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.
Mgr. Buchel, člen návrhovej komisie – po prečítaní návrhu uznesenia odporučil vypustiť
z textu schvaľovacej časti uznesenia slovo „meny“.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 412 v zmysle predloženého materiálu,
so zohľadnením technickej pripomienky poslanca Buchela.
č. 4.12
Združenie finančných prostriedkov /oplotenie Botanickej záhrady/
___________________________________________________________________________
Materiálom sa rieši združenie finančných prostriedkov na realizáciu oplotenia botanickej
záhrady, ktorá by sa v nočných hodinách dala uzatvoriť a monitorovať. Dôvodom takéhoto
riešenia je vandalizmus, časté požiare a znášanie odpadu z blízkeho okolia Zo spoločného
pracovného rokovania vedenia mesta a zástupcov Slovenskej technickej univerzity vzišla
dohoda, ktorej výsledok je zahrnutý v predloženom materiáli a návrhu uznesenia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na doplnenie informácie k textu, uvedenom v dolnej časti str. 124/12/3 dôvodovej správy, v súvislosti s realizovaným výberom zhotoviteľa stavby.
V zmysle požiadavky mestskej rady spracovateľ doplnil predmetný text dôvodovej správy
nasledovne:
...Dňa 6.10.2008 bol výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní. Bola prijatá ponuka víťazného uchádzača v sume 1 279 805,60 Sk.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Vzhľadom k tomu, že odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky,
osobitne sa o ňom nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 413, ktorým bolo schválené združenie
finančných prostriedkov na realizáciu oplotenia Botanickej záhrady Mestom Trnava a STU
Bratislava, pričom výška vkladu každej zo strán bude 50% nákladov na výstavbu oplotenia.
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č. 4.13
Predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na Ul. Jána Hollého
/Apartment Trnava, s.r.o./
___________________________________________________________________________
Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava bol schválený predaj časti pozemku spoločnosti
Apartment Trnava, s.r.o. na výstavbu polyfunkčného objektu v lokalite ulice J. Hollého.
Vzhľadom na problémy s oplotením zariadenia staveniska vedľajšej stavby sa predĺžil
pôvodný termín začatia výstavby o 6 mesiacov. Spoločnosť listom z 29.9.2008 požiadala
mesto o opätovné predĺženie termínu výstavby do 31.3.2009 z viacerých dôvodov ako sú
problémy s oplotením zariadenia staveniska susednej stavby, prieťahy vo fáze územného
konania a posuny vo fáze prípravy projektovej dokumentácie z titulu komunikácie s Krajským
pamiatkovým úradom v Trnave. Majetková komisia odporučila schváliť predĺženie termínu
začatia výstavby tak ako je uvedené v návrhu uznesenia.
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 (30:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 414 v zmysle predloženého materiálu.
č. 4.14
Predaj pozemku na Ulici Rybníkovej v Trnave
___________________________________________________________________________
Mesto Trnava odpredalo Trnavskej univerzite v Trnave pozemok na výstavbu
študentského domova. Na objekte 7-podlažného internátu bolo doteraz prestavaných 140 mil.
Sk. Ministerstvo školstva SR podmieňuje uvoľnenie ďalších finančných prostriedkov na
dostavbu nadobudnutím pozemku do vlastníctva univerzity kúpnou zmluvou. Schválenie
predaja predmetného pozemku kúpnou zmluvou rieši predložený materiál.
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 (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 415, ktorým bol schválený priamy
predaj pozemku Trnavskej univerzite v Trnave za dohodnutú cenu 1,- Sk, s uplatnením
predkupného práva v prospech mesta.
č. 4.15
Odkúpenie majetku spoločnosti INVEST Trnava, s.r.o. do majetku mesta
___________________________________________________________________________
Spoločnosť INVEST Trnava, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je Mesto Trnava realizovala
inžiniersku činnosť pri výstavbe závodu PSA. Vzhľadom na ukončovanie svojej činnosti
v súvislosti s dobudovaním závodu PSA, v účtovnej evidencii spoločnosti sa nachádza
majetok, ktorý je potrebné z účtovného hľadiska doriešiť. Preverením jednotlivých krokov na
Ministerstve financií SR a konzultáciách s daňovým poradcom, najekonomickejším prevodom
je odplatný prevod majetku, pričom cena by mala byť určená v obhájiteľnej výške. Pri
spracovávaní návrhu /vzišiel z dohody obidvoch strán/ sa vychádzalo z reálnej hodnoty
majetku, vo väzbe na jeho predpokladanú budúcu výnosnosť.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s opravou technickej chyby v návrhu uznesenia na str. 12-4/15/3, v závere
schvaľovacej časti ... za cenu dohodou vo výške 35 000 000,- Sk vrátane 19% DPH...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Mgr. Buchel, člen návrhovej komisie – pri čítaní návrhu uznesenia odporučil doplniť do
návrhu termín ...31.12.2008..., ktorý vzišiel po konzultácii so spracovateľom materiálu.
Hlasovaním (26:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 416, ktorým bolo schválené odkúpenie
majetku spoločnosti do vlastníctva Mesta Trnava.
č. 4.16
Usporiadanie vzájomných záväzkov medzi mestom Trnava a INVEST Trnava, s.r.o.
___________________________________________________________________________
Predloženým materiálom sa vysporiadava pozemok pod časťou komunikácie, ktorý sa
nachádza v účtovnej evidencii spoločnosti, ktorá ukončuje svoju činnosť. Pozemok sa
odkupuje za cenu 1 162 570,50 Sk. Forma finančného vysporiadania bola dohodnutá
vzájomným zápočtom pohľadávok.
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.
Mgr. Buchel, člen návrhovej komisie – pri čítaní návrhu uznesenia odporučil doplniť do
návrhu termín ...31.12.2008..., ktorý vzišiel po konzultácii so spracovateľom materiálu.
Hlasovaním (25:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 417, ktorým bolo schválené odkúpenie
pozemku v k.ú. Modranka v zmysle predloženého materiálu.
č. 4.17
Súhlas s prijatím daru – technickej infraštruktúry Štadióna A. Malatinského v Trnave
/od FC Spartak, a.s., Trnava/
___________________________________________________________________________
FC Spartak, a.s. Trnava – užívateľ štadióna, zabezpečoval v letných mesiacoch roku 2007
v súvislosti s prípravou medzištátnych futbalových zápasov dobudovanie technickej
infraštruktúry futbalového štadióna. Dobudovanie rešpektovalo všetky požiadavky UEFA.
Spoločnosť okrem toho zabezpečila aj realizáciu kamerového bezpečnostného systému, ktorý
zostáva majetkom spoločnosti. Realizovanú investíciu spoločnosť ponúkla bezodplatným
prevodom do majetku Mesta Trnava. Majetková komisia neodporučila mestskému
zastupiteľstvu súhlasiť s prijatím daru.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na schválenie ...alternatívy I., t.j. vyjadrenie súhlasu s prijatím
daru...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
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Hlasovaním (23:0:4) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na prijatie alternatívy I.
Hlasovaním (25:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 418, ktorým bolo schválené prijatie
daru – technickej infraštruktúry Štadióna A. Malatinského do vlastníctva Mesta Trnava.

č. 4.18
Odkúpenie pozemku na Ulici Sladovnícka
___________________________________________________________________________
Mesto Trnava je vlastníkom pozemkov pod parkoviskom, situovaného za mestským
amfiteátrom, s výnimkou jedného. Mestský úrad na základe úlohy z majetkovej komisie sa
viac rokov snažil o jeho majetkové vysporiadanie. Spoluvlastníci pozemku sa so svojou
ponukou na predaj pozemku obrátili najskôr na mesto. Na základe zvolaných pracovných
stretnutí boli dohodnuté podmienky odkúpenia pozemku. Spoluvlastníci predmetného
pozemku vyjadrili súhlas s cenou, ktorá je uvedená v spoločnom spravodajcovi a odporučená
mestskou radou mestskému zastupiteľstvu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhmi:
a/ do návrhu uznesenia v časti „1. Schvaľuje“ doplniť do textu ...za cenu 4.300,- Sk/m2, t.j.
spolu 2 868 100,- Sk ...
b/ v návrhu uznesenia v časti „2. Ukladá“ pôvodný termín upraviť ...do15.11.2008...
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal o presnú definíciu pozemku, keďže v návrhu
uznesenia sa hovorí o Ulici Sladovnícka a v nákrese pri prezentácii bola uvedená Ulica
Halenárska.
JUDr. Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ – reagovala na pripomienku a uviedla, že
pozemok sa nachádza na Ulici Sladovnícka.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (27:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady, ktoré sa týkalo stanovenia
kúpnej ceny pozemku t.j. 4 300,- Sk/m2 a úpravy termínu uznesenia.
Hlasovaním (29:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 419, ktorým bolo schválené odkúpenie
predmetného pozemku do vlastníctva Mesta Trnava za cenu 4 300,- Sk/m2.

Materiál č. 5.1
Predaj bytov
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mgr. Žitňanský – predložil spravodajskú správu k materiálu. Skonštatoval, že všetky byty,
vrátane výmery plochy a ceny si preveril a materiál odporučil prerokovať v predloženom
znení.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 420, ktorým bol schválený predaj bytov
v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, podľa predloženého materiálu.

Materiál č. 5.2
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský
Mgr. Žitňanský – informoval o obsahu materiálu i odporúčaniach bytovej komisie pri
riešení jednotlivých žiadostí. Skonštatoval, že schválením bodu a/ až e/ uznesenia bude
doriešené úplné uvoľnenie objektu Halenárska č. 16. V bode f/ sa predkladá návrh na riešenie
bývania pani Kulkovej s dcérou (podrobnejšie zdôvodnenie sa nachádza v materiáli)
a v bodoch g/ a h/ sa vydáva súhlas na nájom bytov v objekte Športová ulica č. 4 pre trénerov
hokejového klubu, počas doby ich činnosti v klube.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou - text „s možnosťou opakovaného predĺženia“ v časti
„1. Schvaľuje“ v písm. g/ a h/ a v dôvodovej správe na str. 12-5/2/4 uviesť v zátvorke.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 421, ktorým boli schválené výnimky
z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta, v zmysle predloženého materiálu.

Pri prerokovávaní materiálov pod bodom programu 6.1. a 7.1. bol prítomný Ing. arch.
Peter Zibrin, PhD., spracovateľ Územného plánu mestaTrnava.
Materiál č. 6.1
Urbanistická štúdia Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta – schválenie
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora a spravodajca materiálu – predložil spravodajskú
správu, ktorou uviedol predkladaný materiál. Urbanistická štúdia bola spracovaná v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a súhlasu, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
č. 367/2008. Štúdia po spracovaní bola v súlade s legislatívou prerokovaná a k nej vznesené
pripomienky tvoria prílohu materiálu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Daučo, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Komisie stavebnej, územného
plánovania a kultúrnych pamiatok MZ – informoval o stanovisku komisie k nasledovným
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dvom materiálom. Uviedol, že komisia prerokovala všetky materiály, ktoré boli zaradené do
programu rokovania mestského zastupiteľstva a ktoré sú v jej kompetencii. Materiály
dôkladne prerokovala, zvážila všetky skutočnosti za a proti. S navrhovanými materiálmi
členovia komisie súhlasili.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (29:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 419, ktorým bol materiál schválený
v predloženom znení.

Materiál č. 7.1
Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora a spravodajca MR – zdôvodnil predkladaný
materiál, v ktorom sú rozpracované dva návrhy na povolenie zmeny. Jedným návrhom sa rieši
zmena O/2008 – IBV Za traťou 5 /lokalita Nad Kamenným mlynom/. Majitelia pozemkov
požiadali o zmenu územného plánu a to z ornej pôdy na plochu pre nízkopodlažnú bytovú
výstavbu formou rodinných domov. Druhou je zmena P/2008 – Golfový areál v lokalite
Kočišské. O zmenu územného plánu požiadala spoločnosť GOLF Trnava, s.r.o.na pozemku,
ohraničenom zo severozápadu komunikáciou Rekreačná ulica a zo severovýchodu
komunikáciou, smerujúcou do areálu družstva Kočišské. Celý pozemok sa nachádza v jeho
ochrannom pásme a v súčasnosti je intenzívne využívanou ornou pôdou. V platnom územnom
pláne sú navrhované viaceré lokality na šport a rekreáciu, ktoré ešte nie sú vybudované napr.
lokalita Medziháj, Prúdy, Kamenný mlyn – za rybníkmi.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva:
a/ pri zmene O/2008 ...alternatívu A..., t.j. povoliť spracovanie zmeny
b/ pri zmene P/2008 ...alternatívu B..., t.j. nepovoliť spracovanie zmeny.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli.
O odporúčaní mestskej rady ku každej zmene, uvedenej v materiáli sa hlasovalo osobitne.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (22:0:8) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na povolenie spracovania
zmeny O/2008.
Hlasovaním (17:2:10) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na nepovolenie
spracovania zmeny P/2008.
Ku každej zmene bol pripravený samostatný návrh uznesenia.
Hlasovaním (26:0:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 423, ktorým bolo schválené povolenie
spracovania zmeny O/2008.
Hlasovaním (23:2:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 424, ktorým nebolo schválené
povolenie spracovania zmeny P/2008.
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Materiál č. 8.1
Vyhodnotenie 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavského 18.-24.5.2008
Návrh na zloženie organizačného štábu 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Mgr. Rozložník – podal spravodajskú správu k materiálu, ktorý sa skladá z dvoch častí.
Jednou je organizácia a priebeh 20. ročníka súťaže a druhou finančné vyhodnotenie súťaže.
Súčasťou materiálu je i návrh na zloženie organizačného štábu nasledujúceho ročníka súťaže.
Ocenil i obsah zaslanej brožúry, v ktorej sú spracované informácie z predchádzajúcich
ročníkov súťaže. Súťaže, ktorá si našla miesto aj v celosvetovom kalendári. Spomenul
niektoré mená ako Peter Dvorský, Eva Blahová, Martin Babiak,...a mnohí ďalší súťažiaci, pre
ktorých bola odrazovým mostíkom v ich speváckej kariére.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 425, ktorým bol materiál schválený
v predloženom znení.

Materiál č. 9.1
Vyhodnotenie Medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST-TRNAVA 2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
PhDr. Hrnčírik – spravodajskou správou uviedol prerokovanie materiálu o vyhodnotení
17. ročníka medzinárodného hudobného festivalu, čo je podrobne rozpísané v dôvodovej
správe. Ostatný ročník festivalu sa uskutočnil v jubilejnom roku mesta Trnava, čo symbolicky
reflektovala aj udalosť, ktorá bola súčasťou slávnostného otvorenia festivalu. Udalosťou bola
svetová premiéra najnovšieho CD nosiča amerického dobristu Ferrella Stowea z Nashville.
Okrem jubilea mesta tohtoročný festival pripomenul aj obidve životné výročia Johna Dopyeru
/115. výročie narodenia a 20. výročie smrti/. Festival v roku 2008 nielenže obohatil kultúrne
dianie v meste, s presahom na celé Slovensko, ale aj v tomto roku vyslal prostredníctvom
účinkujúcich i návštevníkov do celého sveta posolstvo Dobra, ktoré zároveň poslúžilo aj ako
pozvánka na jeho ďalší ročník. Vzhľadom na viaceré skutočnosti sa ďalší ročník festivalu
odporúča poriadať až v roku 2010.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s opravou technickej chyby v dôvodovej správe na str. 12/9/1/4 v nadpise
správne uviesť rok ...2008...
Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil z riaditeľstva festivalu vypustiť jedného člena –
Mgr. Františka Čavojského, ktorý ukončil pracovný pomer s Mestom Trnava.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
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Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 31 v zmysle predloženého materiálu
a akceptácie odporúčania primátora mesta na vypustenie jedného člena riaditeľstva festivalu Mgr. Čavojského.

Materiál č. 10.1
Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
MUDr. Pavelek – spravodajskou správou zhrnul obsah predkladaného materiálu.
Konštatoval, že v prvej časti materiálu sú podrobne rozpísané aktivity, uskutočnené v rámci
akcie Dni zdravia. V druhej časti je konečné zúčtovanie akcie, z ktorého vychádza, že Mesto
Trnava pri poriadaní predmetnej akcie nebolo v hospodárení stratové.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 427, ktorým mestské zastupiteľstvo
zobralo na vedomie správu o priebehu a konečnom zúčtovaní akcie Dni zdravia 2008.

Materiál č. 11.1
Doplňujúca voľba člena Bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2006-2010 z neposlancov
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica
p. Okruhlica – predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorým sa v zmysle bodu 2/
článku 19 Štatútu mesta Trnava uskutočnila doplňujúca voľba člena Bytovej komisie MZ.
Člen komisie – neposlanec pán Pavol Horváth oznámil Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únii – DS, ktorá ho do komisie nominovala, vzdanie sa členstva v komisii.
Strana túto informáciu listom zo dňa 1.10.2008 oznámila primátorovi mesta. V liste zároveň
predložila návrh na nomináciu nového člena – neposlanca do Bytovej komisie MZ a to Ing.
Ivana Poláka, bytom Trnava, Ulica Mikuláša Koperníka č. 38.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli.
Ing. Bošnák, primátor mesta – skonštatoval, že v zmysle čl. 8 Organizačného
a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava prebiehajú voľby buď tajnou
voľbou alebo aklamáciou, o čom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva verejným
hlasovaním.
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V rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie, dal návrh na stanovenie spôsobu
voľby prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
Ďalšie pripomienky, resp. návrhy k spôsobu hlasovania neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (26:0:0) bol prijatý návrh – uskutočniť doplňujúcu voľbu člena - neposlanca
Bytovej komisie MZ prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
Priebeh voľby člena – neposlanca Bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Ing. Ivana Poláka:
- kontrolný súčet poslancov MZ: 30
- za Ing. Ivana Poláka hlasovalo 29 poslancov, proti 0, hlasovania sa zdržal 0.
Volebná komisia, ustanovená v úvode rokovania pri schválenom spôsobe voľby overila
platnosť výsledkov voľby.
Ing. Pobiecký, predseda volebnej komisie – skonštatoval, že za člena – neposlanca
Bytovej komisie MZ bol zvolený Ing. Ivan Polák. Následne oboznámil prítomných s obsahom
zápisnice, ktorú všetci členovia volebnej komisie podpísali. (Zápisnica volebnej komisie je
priložená k materiálu.)
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 428 k doplňujúcej voľbe člena neposlanca Bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.

Materiál č. 12.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 14.8.2008 do 8.10.2008
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský
p. Opatovský – predložil návrh na úpravu textu a zmenu termínu uznesení mestského
zastupiteľstva, ktoré boli podrobne rozpísané v predkladanom materiáli.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnkami:
a/ v návrhu uznesenia v časti „2. Schvaľuje“ doplniť nový bod a7/ s textom
...a7/
MZ č. 171/2007
k predaju podielov z pozemku na Saleziánskej 30- 36
* v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1.1 upraviť text na
... podielu 4850/446657...
a následne tabuľku doplniť do dôvodovej správy v časti A/
Predkladá:
MsÚ - Odbor právny a majetkový
Uznesenie
(orgán MZ č. 171/2007
číslo/rok):
Názov uznesenia
Navrhovaná zmena:

Dôvod zmeny:

Predaj podielov z pozemku na Saleziánskej 30- 36
Zmena textu v bodoch:
1.1. ... podielu 4850/446657...
Potreba odstrániť opisové chyby.
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b/ v návrhu uznesenia v časti „3. Predlžuje“ doplniť bod b8/ s textom
...b8/ č. 375/2008 do 31.12.2008...
a následne tabuľku doplniť do dôvodovej správy v časti B/
Predkladá:
MsÚ - Odbor právny a majetkový
Uznesenie
(orgán MZ č. 375/2008
číslo/rok):
Názov uznesenia

Pôvodný termín:
Navrhovaný termín:
Dôvod zmeny:

K odpredaju časti pozemku na Ulici Coburgova
(ZSE Distribúcia, a. s.)
31. 10. 2008
31. 12. 2008
ZSE Distribúcia, a. s. zatiaľ nepredložila originál Geometrického
plánu č. 4/2008.

c/ v návrhu uznesenia v časti „3. Predlžuje“ v bode b3/ opraviť termín ...do 28.02.2009...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (27:0:0) boli prijaté doplňujúce návrhy mestskej rady.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 429, ktorým boli schválené zmeny
uznesení, predložené v rámci materiálu a doplňujúcich návrhov mestskej rady.

V rámci bodu „rôzne“ bol do programu rokovania mestského zastupiteľstva zaradený
materiál č. 13.1.
Materiál č. 13.1
Informatívna správa o žiadosti n. o. Nezábudka o finančný príspevok pre Domov
sociálnych služieb v Pate
___________________________________________________________________________
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Ing. Tomek – predložil spravodajskú správu k materiálu, spracovanom mestským úradom
na základe listu n.o. Nezábudka v Pate a v nadväznosti na prijaté uznesenie č. 422 mestskej
rady z 30.9.2008. Nezisková organizácia požiadala mestské zastupiteľstvo o poskytnutie
finančného príspevku pre Domov sociálnych služieb v Pate. Žiadosťou sa zaoberala mestská
rada na svojom zasadnutí 30.9.2008 a z predložených informácií Mestského úradu v Trnave,
Odboru sociálneho neodporučila poskytnúť finančný príspevok žiadateľovi. Ako dôvod
uviedla poskytovanie sociálnych služieb vo svojich zariadeniach na území 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: 31.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 430, ktorým bol list žiadateľa
o finančný príspevok zobratý na vedomie s tým, že finančný príspevok Mesta Trnava pre
Domov sociálnych služieb v Pate nebude poskytnutý.
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V rámci bodu „rôzne“ ďalšie návrhy vznesené neboli.
Ďalším bodom schváleného programu rokovania boli interpelácie poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava. Poslanci interpelácie predložili v písomnej forme.
Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný.
Poslanec Čechovič, predseda návrhovej komisie zrekapituloval prijaté uznesenia.
Konštatoval, že na 12. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava boli prijaté
uznesenia od č. 399 do č. 430, vrátane.
Ing. Bošnák, primátor mesta v závere rokovania pripomenul termín nasledujúceho
rokovania mestského zastupiteľstva, ktorým bude 16. december 2008.
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a 12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava ukončil.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

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

MUDr. Mariana Čapeľová
overovateľka
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overovateľ
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