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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
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Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________
Prítomní – podľa prezenčnej listiny:
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
27 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ
9 vedúcich odborov mestského úradu
1 vedúci úseku mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
6 riaditelia mestských organizácií
8 riaditeľov základných škôl
3 riaditelia základnej umeleckej školy
2 zástupcovia médií
4 občania
zapisovateľka

Program:
a)
Otvorenie
1.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na vykonanie niektorých ustanovení zákona
o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované
mestom Trnava
1.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN
č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN
č. 305, VZN č. 308 a VZN č. 323 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch
a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k VZN
č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 262 a VZN č. 309
1.4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120,
ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Trnava
počas volebnej kampane
2.1. Záverečný účet mesta Trnava za rok 2008
2.2. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
3.
Majetkové záležitosti
4.1. Predaj bytov
4.2. Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
5.1. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trnava /Aktualizácia rok 2009/ povolenie na spracovanie
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5.2.
5.3.
6.1.
7.1.

7.2.
8.1.
8.2.
9.1.
9.2.
10.1.
11.1.
11.2.
12.1.
13.

14.
15.

Zmeny Územného plánu mesta Trnava – povolenie na spracovanie
Zadanie urbanistickej štúdie Rodinné domy Za Traťou 4, Lokalita Nad Kamennou
cestou - schválenie
Výročná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Trnava na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov v Trnave, Ulica T. Vansovej
č. 5 zo dňa 1. 8. 2000, vydanej Krajským úradom v Trnave, v znení Dodatku č. l
vydaného Mestom Trnava pod č. 2233/2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002
Dodatok k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51,
Trnava
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2008
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2009
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2008
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2009
Informatívna správa o štádiu vymáhania odpísaných pohľadávok
Informatívna správa o plnení programu Zdravé mesto Trnava za rok 2008
Rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2009
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 29. 1. 2009 do 8. 4. 2009
Rôzne
13.1. Žiadosť o zníženie úhrady nájomného na Mestskej ubytovni Coburgova 27,
Trnava
13.2. Doplnenie člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom voľbou
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol Ing. Štefan
Bošnák, primátor mesta. V úvode rokovania privítal prítomných poslancov mestského
zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 21 poslancov mestského
zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Počas rokovania mestského
zastupiteľstva počet prítomných poslancov sa zvýšil na 27. Z neúčasti na rokovaní sa písomne
ospravedlnili Prof. MUDr. Chmelík, PhD., Ing. Eva Zatková, Ing. Juraj Jurák
a PhDr. Ladislav Hrnčírik.
Za overovateľov zápisnice z 15. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení
poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Pavol Caudt a Ing. Ľudovít Daučo.
Na zasadnutí bola overená zápisnica zo 14. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 17. februára 2009. Overovatelia zápisnice Ing. Ján Jobb a Ing. Jozef Klokner
skonštatovali, že v zápisnici je spracovaný priebeh rokovania v plnom rozsahu, čo potvrdili aj
svojím podpisom.
Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov mestského
zastupiteľstva Eduarda Čechoviča a Michala Okruhlicu. Na zasadnutí mestského
zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci MZ Stanislav Hric
a Ing. Jozef Alchus.
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Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila Karola
Opatovského, poslanca MZ. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej
komisie navrhnutí poslanci MZ Ing. Jozef Klokner a MUDr. Martin Heriban.
Pripomienky k navrhovanému zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (22:0:3) bolo schválené zloženie návrhovej komisie.
V zmysle bodu 13. programu rokovania „Rôzne“ sa uskutočnila doplňujúca voľba člena
správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom. Primátor mesta predložil návrh na ustanovenie
volebnej komisie. Za predsedu volebnej komisie odporučil Ing. Jozefa Tomeka a za členov
komisie Mgr. Mariana Rozložníka a Ing. Jána Jobba. Pripomienky k navrhovanému zloženiu
volebnej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (22:0:1) bolo schválené zloženie volebnej komisie.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 21. apríla 2009 odporučila
doplniť do programu rokovania mestského zastupiteľstva v rámci bodu “13. Rôzne“
ako materiál č. 13.4 – Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu
mesta Trnava (z jednotlivých programov rozpočtu) a ako materiál č. 13.5 – Doklad
o zabezpečení spolufinancovania pre projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania a k návrhu na zaradenie
materiálov 13.4 a 13.5 do programu rokovania neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (24:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k doplneniu programu.
Hlasovaním (24:0:0) bol schválený program rokovania 15. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava.
Po schválení programu rokovania poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali písomné
materiály v zmysle schváleného programu.
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na vykonanie niektorých ustanovení zákona
o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom
Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora, v rámci spravodajskej správy uviedol, že dňom
01. 01. 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý
zároveň zrušil zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, pretože ten dostatočne
neriešil a neupravoval poskytovanie a financovanie sociálnych služieb. V § 72 ods. 7 Zákona
o sociálnych službách je uvedené za čo prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu, ak
o poskytovanie sociálnej služby požiadala obec. Z toho dôvodu sú v článku 4 ods. 4 návrhu
VZN uvedené činnosti, za ktoré prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu: pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.
Keďže výška úhrady sa určuje VZN a za určenie tejto výšky je možné považovať aj to, že sa
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nebude od klientov požadovať žiadna úhrada, v materiáli je navrhnuté neuplatniť úhradu
za ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie, úschovu cenných vecí a zabezpečenie záujmovej činnosti. Z dôvodu, aby
nedochádzalo k nerovnakému postaveniu klientov počas ich dočasnej neprítomnosti
v zariadení pre seniorov, je v čl. 4 ods. 6 návrhu VZN štatutárny zástupca zariadenia
splnomocnený upraviť podmienky dočasnej neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby
v domácom poriadku.
V čl. 6 ods. 1 VZN je navrhnuté, aby prijímateľ sociálnej služby neuhrádzal režijné
náklady na prípravu stravy, i keď § 17 ods. 3 zákona o sociálnych službách uvádza, že
za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny (stravná jednotka) a režijné
náklady na prípravu stravy. Výška úhrady pre klientov Domova dôchodcov v Trnave bola
naposledy upravovaná (zvyšovaná ) VZN č. 247/2007 od 01. 07. 2007.
Mesto Trnava z dôvodu únosnosti platieb pre klientov navrhuje, aby služby vymenované
v čl. 4 ods. 4 a ods. 5 boli bezplatné a klient uhrádzal len činnosti v čl. 4 ods. 3 písm. a),
do ktorých boli premietnuté náklady na celkovú prevádzku zariadenia.
V štvrtej časti návrhu VZN upravuje tzv. sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktorú
Mesto Trnava zabezpečuje v zmysle § 41 zákona o sociálnych službách prostredníctvom
Strediska sociálnej starostlivosti. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za poskytnuté úkony
opatrovateľskej služby platiť úhradu ustanovenú v čl. 9 ods. 2 návrhu VZN, ktorá bola
stanovená v 2 alternatívach. Alternatíva 1 – hodinová sadzba za poskytnuté úkony
opatrovateľskej služby bola navrhnutá vo výške 0, 80 eura. Alternatíva 2 – hodinová sadzba
za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby bol navrhovaná vo výške 1,50 eura.
Návrh VZN, v piatej časti, upravuje poskytovanie sociálnej služby v Zariadení
opatrovateľskej služby, ktorú Mesto Trnava zabezpečuje prostredníctvom strediska sociálnej
starostlivosti v súlade s § 36 zákona o sociálnych službách. V ZOS sa navrhuje poskytovanie
sociálnych služieb v rozsahu odborných činností, a to pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť
a obslužné činnosti a v rozsahu obslužných činností a to ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
V čl. 11 návrh VZN upravuje úhradu za poskytnuté sociálne služby v Zariadeniach
opatrovateľskej služby na Ulici Hospodárska a Coburgova. Za stravovanie prijímateľ
sociálnej služby platí podľa vybratej stravy, za stravnú jednotku racionálnej výživy vo výške
2,25 eura a za stravnú jednotku diétnej výživy vo výške 2,80 eura.
Sociálno-zdravotná komisia MZ návrh VZN prerokovala a navrhla schváliť pri hodinovej
sadzbe za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby alternatívu č. 2, t. j. hodinovú sadzbu
vo výške 1,50 eura.

Rozprava:
Ing. Tomek upozornil na chyby technického charakteru a navrhol v návrhu VZN:
- v čl. 3 ods. 1 doplniť sloveso „je“ medzi slová „...pobytu mesto...“,
- v čl. 6 ods. 1 slovo „Výšky...“ zmeniť na „Výška...“,
- v čl. 9 ods. 4 vypustiť slovo „... súčet...“ a nahradiť ho „...súčin počtu...“ a za slová
„opatrovateľskej služby“ doplniť „... a hodinovej sadzby...“.
MUDr. Čapeľová navrhla pri hodinovej sadzbe za poskytnuté úkony opatrovateľskej
služby schváliť alternatívu 1, t. j. vo výške 0,80 eura. Svoj návrh zdôvodnila tým, že počet
starých ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, narastá. Majú nízke dôchodky. Ak bude schválená
alternatíva č. 2 – 1,5 eura, nebudú mať zachované životné minimum. Poplatky budú musieť
platiť príbuzní, ktorí nebudú môcť alebo chcieť platiť za nich a mesto o tieto poplatky príde.
Ing. Bošnák, primátor mesta, vysvetlil, že mesto nepríde o poplatky. Prijímateľ sociálnej

6
služby nebude mať 30 h opatrovateľskej služby. Mesto musí zaplatiť ošetrovateľa, na ktorého
náklady budú vyššie ako 0,80 eura. Uviedol, že je aj alimentačná povinnosť rodinných
príslušníkov. Dôchodcovi musí zostať životné minimum. Ak vzniknú konkrétne prípady
vhodné zreteľa, budú sa posudzovať individuálne.
Primátor uviedol, že predložený návrh VZN bol prehodnotený aj Sociálno-zdravotnou
komisiou MZ, ktorá súhlasila s alternatívou č. 2. Taktiež na porade vedenia mesta sa tejto
problematike podrobne venovali. Suma 1,50 eura bude pokrývať len časť nákladov, ktoré
vzniknú. Dodal, že občan platí v Stredisku sociálnej starostlivosti 90 % z dôchodku. Uviedol,
že hľadali optimálnu výšku aj v porovnaní s inými zariadeniami a platbami.
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 (viď. tabuľka
k VZN s vyhodnotením pripomienok).
Mestská rada mesta Trnava odporučila schváliť všetky pripomienky, ktoré tvoria prílohu
materiálu
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24
Hlasovaním (20:1:2) bola prijatá pripomienka č. 1 z tabuľky na vyhodnotenie
pripomienok k návrhu VZN.
Hlasovaním (19:1:4) bola prijatá pripomienka č. 2 z tabuľky na vyhodnotenie
pripomienok k návrhu VZN.
Hlasovaním (23:0:1) bola prijatá pripomienka č. 3 z tabuľky na vyhodnotenie
pripomienok k návrh VZN.
Pozmeňujúci návrh MUDr. Čapeľovej nebol akceptovaný, nakoľko bola schválená
pripomienka č. 2 – „V čl. 9 ods. 2 vypustiť nasledovnú časť text: 0,80 eura (I. alternatíva),“
„(II. alternatíva)“.
Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 520A, ktorým bolo schválené VZN
č. 324 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a o stanovení
výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava.
Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN
č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN č. 305, VZN
č. 308 a VZN č. 323 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora, v rámci spravodajskej správy uviedol, že ide
o zmenu 10/2008, ktorá bola pri prerokovaní označená ako zmena R/2008 – Prevádzkové
priestory VÚJE, a. s. Spoločnosť VÚJE, a. s., požiadala v roku 2006 o odpredaj časti
pozemku v areáli Základnej školy na Atómovej ulici pre vybudovanie školiaceho strediska
pre svoje účely. Spoločnosť odkúpila od mesta nehnuteľnosť – pozemok a objekt IMPAKO
na základe kúpnej zmluvy dňa 20. 03. 2008. Podľa pôvodného zámeru pri predaji bol prístup
cez pozemok z Oblúkovej ulice. Spoločnosť požiadala o umožnenie dopravného prístupu,
ktorý nadväzuje na súčasný príjazd k objektom VÚJE. Majetková komisia MZ neakceptovala
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túto žiadosť, nakoľko komunikácia pre motorové vozidlá by znehodnotila hlavnú trasu pre
chodcov do sídliska Vodáreň.
Investor – VÚJE, a. s., má na základe prerokovania svojho zámeru s obstarávateľom
príslušnej zmeny ÚPN mesta Trnava úmysel vybudovať na pozemkoch parc. č. 5327/109
a 5327/108 prevádzkové priestory firmy s dvomi nadzemnými podlažiami na západnej strane
vymedzeného areálu v dotyku s jestvujúcimi rodinnými domami a so štyrmi nadzemnými
podlažiami a 5. ustúpeným podlažím na východnej strane vymedzeného areálu v dotyku
s jestvujúcimi viacpodlažnými obytnými domami.
Po verejnom prerokovaní Zmeny R/2008 v zmysle platnej legislatívy a obdržaní kladných
stanovísk všetkých dotknutých orgánov predmetnú zmenu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
mesta Trnava.
Návrh VZN bol spracovaný a vyvesený. K VZN neboli vznesené pripomienky.
Mestská rada odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Rozprava:
Ing. Tomek sa informoval, či bolo Mestu Trnava doručené stanovisko Krajského
stavebného úradu Trnava k prerokovávanej problematike.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že bolo doručené súhlasné stanovisko, v ktorom sa
odporúča MZ schváliť preložený „Územný plán mesta Trnava – Zmena 10/2008“.
Ing. Daučo uviedol, že o tomto materiáli rokovala Komisia stavebná, územného
plánovania a kultúrnych pamiatok MZ. Komisia sa k materiálu vyjadrila kladne a súhlasí
so zmenou uvedenou v materiáli.
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 k nemu neboli uplatnené pripomienky (viď.
tabuľka k VZN s vyhodnotením pripomienok).
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 521, ktorým bolo schválené VZN
č. 325, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270,
VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN č. 305, VZN č. 308 a VZN č. 323 o Územnom
pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj
mesta Trnava.
Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k VZN č. 241
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Trnava v znení VZN č. 262 a VZN č. 309
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
Poslancom mestského zastupiteľstva bol pri prezentácii predložený doplnok k materiálu
MZ 1.3.
Eduard Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady, v rámci spravodajskej správy
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uviedol, že predkladaný návrh VZN, ktorým sa vydáva doplnok č. 3 je spracovaný z dôvodu
zmiernenia dopadov súčasnej finančnej a hospodárskej krízy na malých a stredných
podnikateľov. Dotýka sa rôznych priestorov v zmysle VZN:
- obchodných a kancelárskych priestorov, kde sa navrhuje zníženie sadzby nájomného o 10
% z doteraz platnej výška nájomného, pričom sa neuplatní zvýšenie sadzieb nájomného
o oficiálne oznámené percento inflácie za rok 2008, t. j. 4,6 %, okrem obchodných
priestorov využívaných pre finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo a telekomunikácie,
- reštauračných priestorov výlučne pre nefajčiarov a bez umiestnenia výherných automatov
sa navrhuje zníženie sadzby nájomného o 10 % z doteraz platnej výšky nájomného,
pričom sa zároveň neuplatní zvýšenie sadzieb nájomného o oficiálne oznámené percento
inflácie za rok 2008, t. j. 4,6 %,
- v reštauračných priestoroch s vymedzením fajčiarskej časti s výhernými automatmi sa
neuplatní žiadna úľava na nájomnom a uplatní sa 4,6 % o oficiálne oznámenie inflácie
za rok 2008,
- vo výrobných, dielenských, skladových a ďalších nebytových priestoroch sa neuplatní
zvýšenie sadzieb nájomného o oficiálne oznámené percento inflácie za rok 2008,
t. j. 4,6 %,
- v nebytových priestoroch využívaných na poskytovanie služieb obyvateľom sa navrhuje
zníženie sadzby nájomného o 10 % z doteraz platnej výšky nájomného, pričom sa zároveň
neuplatní zvýšenie o oficiálne percento inflácie za rok 2008, t. j. 4,6 %
- v priestoroch na výchovnú a osvetovú činnosť, na vzdelávacie, kultúrne, spoločenské
aktivity; v zariadeniach sociálnych služieb; v športových a ďalších nebytových
priestoroch, využívané na činnosť športových klubov; v ostatných nebytových
priestoroch; v dvoroch sa neuplatní zvýšenie sadzieb nájomného o oficiálne oznámené
percento inflácie za rok 2008, t. j. 4,6 %.
V nájomnom za plochy nebytových priestorov v areáli na Ulici Priemyselná sa pre rok 2009
neuplatní zvýšenie sadzieb nájomného o percento inflácie za rok 2008. V nájomnom
za prenájom voľných plôch v areáli zdravotníckeho strediska Mestskej polikliniky na Ulici
Starohájska v Trnave, určených na parkovanie osôb vykonávajúcu činnosť v zdravotníckom
zariadení pre rok 2009 sa neuplatní zvýšenie sadzieb nájomného o percento inflácie.
Za prenajatý nebytový priestor na základe výsledkov výberového konania môže byť v roku
2009 v odôvodnených prípadoch poskytnutá zľava, ktorá bude riešená v zmysle VZN
prostredníctvom Finančnej komisie MZ.
V doplnku k materiálu MZ 1.3 je uvedený finančný dopad prepočtu nájomného pre rok
2009, vyplývajúci z návrhu doplnku č. 3 k VZN 241 v objektoch spravovaných spoločnosťou
TT-Komfort s. r. o., ktorý spolu so Správou kultúrnych a športových zariadení a Strediskom
sociálnej starostlivosti predstavuje výšku približne 51 tis. eur.
Ing. Bošnák, primátor mesta, upozornil, že vo finančnom odhade Správy kultúrnych
a športových zariadení a Stredisku sociálnej starostlivosti sú malé nepresnosti, nakoľko v
materiáli boli zahrnuté všetky nájmy znížené o 10 %. V skutočnosti však prepočet nájomného
bude nižší, nakoľko v materiáli sú uvedené aj finančné, bankové a poisťovacie inštitúcie.
Prepočet bol robený pre rozhodovanie mestskej rady. Schválenie dodatku VZN bude mať iný
dopad, nakoľko v materiáli je uvedený maximálny dopad.
Rozprava:
MUDr. Heriban uviedol, že predložený návrh VZN je z hľadiska poskytovania zdravotnej
starostlivosti nekorektný, nakoľko sa podľa písm. f) znižuje nájom len kozmetike, kaderníctve
a holičstve, ale nájom priestorov, v ktorých sa poskytuje zdravotnícka starostlivosť sa
neznižuje, hoci sú v jednom zariadení, na tej istej chodbe. Podľa jeho názoru súčasne neštátne
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zdravotníctvo je socialisticko-kapitalistické. Vstupy sú socialistické, nakoľko majú
od zdravotných poisťovní stanovené limity pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale
v prípade, že ich prekročia, poisťovňa im neuhradí výkony, nakoľko si u lekára toľko
výkonov neobjednala. Kapitalistické vstupy sú platby za vodu, elektrinu, nájom, zdravotnícky
materiál. Pre opakované krádeže budú v poliklinike nainštalované kamery, ktoré bude hradiť
mesto, ale mzdy pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby budú hradiť nájomcovia vo
výške 50 eur mesačne. Neštátne zdravotnícke zariadenie nielen, že nemá zníženie o 10 %
z nájomného, ale ani odpustenie inflácie – 4,6 %. Rozdiel medzi kozmetickými
a kaderníckymi službami tvorí 14,6 %. Pre zdravotnícke zariadenia sa neuplatní len percento
inflácie pri parkovaní.
Navrhol do písm. f) doplniť „poskytovanie zdravotníckych služieb“.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že snaha bola upraviť nájom tam, kde by občan
nešiel kvôli vyšším cenám za služby. V mestskej poliklinike je najnižšie nájomné pre lekárov
na Slovensku. Bola zvažovaná aj stránka zvyšovania štandardu v poliklinike. S ohľadom
na tieto skutočnosti vedenie mesta a mestská rada neodporučili znížiť nájomné v poliklinike.
MUDr. Pavelek dodal, že MUDr. Heriban uviedol iba málo z toho aká je ťažká
a komplikovaná situácia v zdravotníctve. Pozastavil sa nad výrokom primátora mesta „Snaha
bola upraviť nájom tam, kde by občan nešiel...“ Uviedol, že ľudia k lekárom chodiť musia.
Zastáva názor, by sa stavalo k lekárom rovnako ako k drobným podnikateľom. Dodal – je
pravda, že nájom v poliklinike nedosahuje 50 % z iných nájmov. Na druhej strane lekári
poskytujú zdravotnú starostlivosť občanom Trnavy a trnavského regiónu. Ďalej uviedol, že
nerozumie prečo lekárne v poliklinike nemajú úľavu na nájomnom a lekárne v meste majú.
Taktiež Rekondičné zariadenie na Prednádraží dostáva úľavu na nájomnom a porovnateľné
zariadenie V jame nedostáva. Verí, že materiál bol spracovaný v snahe pomôcť
podnikateľskému prostrediu v čase hospodárskej krízy. Prikláňa sa k návrhu –
v zdravotníckych službách minimálne o pozastavenie nájomného o percento inflácie, t. j
4,6 %. Považoval by to za priateľské a ústretové gesto poslancov MZ voči poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti.
Ing. Bošnák, primátor mesta, vyzval MUDr. Heribana, aby spresnil, kde vo VZN žiada
doplniť prednesený návrh, nakoľko uvedené navrhoval doplniť do dôvodovej správy.
Primátor mesta navrhol návrh MUDr. Pavleka doplniť do čl. 5, ods. 1 VZN „je cena platná
v roku 2008 aj v roku 2009...“ V prípade návrhu MUDr. Heribana bude vo VZN stanovené
nájomné ako 865,– Sk mínus 10 %.
Mgr. Buchel uviedol, že porovnával nájomné v školských zariadeniach, ktoré sú
v prenájme. V niektorých zariadeniach bolo nájomné zvýšené a v niektorých nebolo.
Informoval sa, podľa akého kľúča sa postupovalo.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že v dodatku k materiálu od spoločnosti TTKomfort s. r. o. sú údaje po schválení návrhu VZN, ktoré spĺňajú kritéria. V pôvodnom
materiáli je vyčíslené len maximálne zníženie nájomného bez valorizácie. Vysvetlil, že pri
nájomníkoch, kde je uvedená nula, je to z dôvodu, že neprijali VZN a majú plné nájomné bez
valorizácie alebo nájomníci boli vybratí na základe výberového konania. Ako príklad uviedol
prevádzku Orange na Trojičnom námestí 11, na ktorú sa vzťahuje výnimka, nakoľko ide
o telekomunikačné služby.
MUDr. Pavelek uviedol, že ani po tejto diskusii nevie, prečo Ing. arch. Uríčekovi, V jame
14, 15, sa nemení nájomné a pani Čečotkovej, K. Mahra 3, sa upravuje nájomné, keď
obidvaja prevádzkujú podobné zariadenia. Taktiež prečo v lekárňach v poliklinike sa nemení
nájomné a v meste sa mení. Uviedol, že takto pripravený materiál je problematické schváliť.
Navrhol materiál stiahnuť z rokovania a pripraviť na nasledujúce zasadnutie MZ.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že u uvedených prevádzkovateľov je nájomné
uzatvorené iným spôsobom tak, ako to už predtým vysvetlil. Nesúhlasil so stiahnutím
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materiálu. Dodal, že ak sa schváli VZN, urobia sa presné prepočty podľa VZN. Prepočty
v materiáli nie sú smerodajné. Postupy pri určovaní nájomného sú presne stanovené. Nedajú
sa robiť porovnávania podobných zariadení, nakoľko majú uzatvorený nájomný vzťah podľa
iných kritérií.
MUDr. Pavelek uviedol, že netrvá na stiahnutí materiálu z rokovania, ale pochybnosti má
stále.
Ing. Bošnák, primátor mesta, skonštatoval, že boli predložené dva návrhy. Prvý návrh
predložil MUDr. Heriban – znížiť zdravotníckym zariadeniam základné nájomné o 10 %
a neuplatniť valorizáciu. Druhý návrh predložil MUDr. Pavelek – pri zdravotníckych
zariadeniach uplatniť valorizáciu. Dodal, že na základe hlasovania bude upravený návrh VZN
čl. 5, ods. 1 – pre rok 2009 sa stanoví presná výška nájomného 865 – 10 % alebo pre rok 2009
bez valorizácie.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (8:5:11) nebol schválený návrh MUDr. Heribana znížiť sadzbu nájomného
v zdravotníckych zariadeniach oproti roku 2008 o 10 % a neuplatniť valorizáciu.
Hlasovaním (20:0:7) bol schválený návrh MUDr. Paveleka pri nájomnom
v zdravotníckych zariadeniach neuplatniť valorizáciu v roku 2009.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že schválený návrh MUDr. Paveleka bude
zapracovaný do návrhu VZN. Po zapracovaní spracovateľom materiálu sa bude hlasovať
o celkovom návrhu VZN. Na základe uvedeného prerušil rokovanie o predloženom návrhu
VZN na čas potrebný na zapracovanie návrhu MUDr. Paveleka do VZN.
Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120, ktorým
sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Trnava počas volebnej
kampane
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
Eduard Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady, v rámci spravodajskej správy
uviedol, že predložený návrh VZN vznikol na základe legislatívnych zmien. Tento a budúci
rok bude viacero volieb, preto je potrebné zosúladiť VZN s platnou legislatívou a z dôvodu,
aby volebné propagačné materiály mohli byť vylepované na miesta, ktoré zákon umožňuje
a obec na to vyhradila priestor.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
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 k nemu neboli uplatnené pripomienky (viď.
tabuľka k VZN s vyhodnotením pripomienok).
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 522, ktorým bolo schválené VZN
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č. 326, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie
volebných plagátov v meste Trnava počas volebnej kampane.
Materiál č. 2.1
Záverečný účet mesta Trnava za rok 2008
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Poslancom mestského zastupiteľstva pri prezentácií bola predložená prílohová časť
k Stanovisku hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2008.
Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora, v rámci spravodajskej správy uviedol, že
v materiáli sú v číselnej podobe zachytené všetky udalosti, ktoré sa udiali v samospráve Mesta
Trnava za predchádzajú rok. Dôležitú úlohu pri schvaľovaní záverečného účtu má Hlavný
kontrolór mesta, nezávislý audítor aj Finančná komisia MZ. Stanovisko Hlavného kontrolóra
mesta Trnava k Záverečnému účtu Mesta Trnava za rok 2008 je spracovaný na 30 stranách. Je
v ňom uvedená podrobná analýza. V závere stanoviska hlavný kontrolór dáva kladné
stanovisko a záverečný účet Mesta Trnava odporúča schváliť a prerozdeliť prebytok
rozpočtového hospodárenia tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. Podľa názoru
nezávislého audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu Mesta Trnava k 31. 12. 2008, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. Stanovisko Finančnej komisie
MZ je kladné a odporúča mestskému zastupiteľstvu Záverečný účet Mesta Trnava za rok
2008 schváliť bez výhrad.
Dodal, že mesto hospodársky rok skončilo s prebytkom približne 69 miliónov Sk, tieto
prostriedky budú presunuté do rezervného fondu. Prebytok bol ako každoročne hlavne
v bežných výdavkoch a príjmoch, mínus bol v kapitálových výdavkoch, ktorý bol
eliminovaný z prebytku bežného účtu a finančných operácií.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 523, ktorým bol schválený záverečný
účet mesta Trnava za rok 2008.
Materiál č. 2.2
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora, v rámci spravodajskej správy uviedol, že
rozpočet Mesta Trnava v príjmovej časti vychádzal z predpokladaného rastu ekonomiky SR
v Štátnom rozpočte SR na rok 2009, v ktorom bol zakomponovaný rast HDP 4,6 % a z platnej
legislatívy v oblasti daní. Napriek tomu, že Mesto Trnava nepremietlo vo svojom rozpočte
na rok 2009 v plnom rozsahu očakávaný vývoj príjmov, aj vzhľadom na postupne
zverejňované analýzy odborníkov o nižšom raste ekonomiky v eurozóne vrátane SR, ani tento
konzervatívny prístup nezohľadňuje súčasný vývoj hospodárstva SR. Finančná kríza znamená
významný negatívny dopad na príjmy mesta. Nižší rast miezd má priamy dopad na výber
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dane z príjmov fyzických osôb, z ktorých 70,3 % je príjmom miest a obcí. Zlá finančná
situácia výrobných podnikov sa zároveň premieta do horšej platobnej disciplíny v platení
miestnych daní, vzniká tlak na odklady platenia daní predovšetkým u dane z nehnuteľností.
Poklesom výroby sa bude znižovať aj množstvo produkovaného a ukladaného odpadu, čím sa
podstatne znížia príjmy z poplatku za komunálny odpad a príjmy z finančného plnenia
na skládke. Ďalším ovplyvnením je príjem z výnosu podielových daní aj legislatívne
opatrenia, ktoré boli prijaté vládou na zmiernenie odpadu finančnej krízy na občanov. Je to
predovšetkým zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 3 435,27 eura na 4 025,70 eura
a zavedenie zamestnaneckej prémie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktorá základ
dane zvyšuje.
Výsledkom ekonomickej analýzy týchto negatívnych dopadov pre mesto je výpadok
vlastných príjmov z rozpočtu na rok 2009 vo výške 2 942 tis. eur (89 mil. Sk).
V 2. aktualizácii sú navrhnuté úpravy smerom hore, ktoré sú spojené s investičnými
akciami uvedené v dôvodovej správe na strane 4 (doprava, sociálna starostlivosť, školstvo
a vzdelávací systém, správa majetku a právny servis, správa úradu a prevádzka budov,
podpora malého a stredného podnikania).
Kompletná 2. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009 v príjmovej a výdavkovej
časti je spracovaná v podrobnej tabuľkovej forme podľa jednotlivých položiek rozpočtu. Celý
rozpočet je zostavený tak, aby nebolo potrebné čerpať zdroje z úveru alebo z fondov a
zároveň aby občania mesta nepocítili zníženie príjmov.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta, predložil stanoviská poslaneckých klubov vo veci
valorizácie odmien volených predstaviteľov mesta, resp. poslancov. Poslanecký klub KDH
podporí návrh primátora na neuplatnenie valorizácie odmien volených predstaviteľov mesta
za rok 2009. SDKÚ - DS zaujal stanovisko s odporúčaním nevalorizovať odmeny poslancov
za výkon poslaneckej funkcie za rok 2009. SMER – sociálna demokracia, SNS, ĽS – HZDS
predložili názor poslaneckého klubu – neodporúča poslaneckému klubu v roku 2009
valorizovať odmeny.
Primátor mesta – vzhľadom na to, že dva kluby predložili stanovisko nevalorizovať
odmeny poslancov a jeden klub nevalorizovať odmeny volených predstaviteľov mesta - podal
návrh na uznesenie k neuplatneniu valorizácii odmien volených predstaviteľov mesta Trnava
v roku 2009.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 524, ktorým bola schválená 2.
aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 525, ktorým bolo schválené
nevalorizovať odmeny volených predstaviteľov mesta Trnava v roku 2009.
Pokračovanie k materiálu č. 1.3
JUDr. Tomašovičová, vedúca Odboru právneho a majetkového MsÚ v Trnave, predložila
návrh na doplnenie VZN v zmysle pozmeňovacieho návrhu MUDr. Paveleka.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že do článku 9a návrhu VZN sa dopĺňa pod bod 5
nový text, ktorý znie:
„5. Nájomné stanovené v čl. 5 ods. 1 pre rok 2008 upravené podľa čl. 8 ods. 6 pre rok 2009
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sa nebude zvyšovať o oficiálne oznámené % inflácie za rok 2008, t. j. o 4,6 %.“
Pôvodné body označené ako 5 až 7 sa prečíslujú na 6, 7, 8.
Ing. Butko, zástupca primátora, uviedol, že odhlasovali vec, ktorá zasiahne
do schváleného rozpočtu. Je to približne okolo 400 tis. Sk, čo predstavuje 13 tis. eur.
Schválený rozpočet je vyrovnaný a suma je dosť vysoká. Ak by sa uplatnila valorizácia
odmien volených predstaviteľov mesta, bola by ešte vyššia. Nakoľko sa nevalorizujú odmeny,
rozpočet zostáva na nule, resp. posúva sa do plusu a dotuje sa.
Ing. Bošnák, primátor mesta, dodal, že schválením VZN zmena nie je premietnutá
v rozpočte. Nájmy budú vyčíslené až v ďalšej aktualizácii rozpočtu. Nájomné sa musí
prepočítať podľa zmluvy a potom sa to odrazí v nasledujúcej aktualizácii. Dopad sa bude
čiastočne deliť, nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvorené od 01. 07. do 30. 06., a niektoré
od 01. 01 do 31. 12. Dopad sa nebude odrážať počas celého tohto roka. Predpoklad dopadu
na tento rok je približne 50 tis., ale v skutočnosti môže byť ročný odhad nižší o 10 tis. eur.
Bude to predmetom nasledujúcej aktualizácie rozpočtu. Ak by nebola schválená úprava VZN,
nedala by sa vyčísliť aktualizácia rozpočtu.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 526, ktorým bolo schválené VZN
č. 327, ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 262 a VZN
č. 309

Materiál č. 3
Majetkové záležitosti
Spravodajcom MR k bodu č. 3 – Majetkové záležitosti: Michal Okruhlica
Materiál č. 3.1
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy
na predaj bytu
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v materiáli išlo o tri byty – predaj garsónky na Ulici
A. Kubinu č. 6, garsónky na Ulici Hospodárska č. 83 a jednoizbového bytu na Ulici
Hospodárska č. 26. Majetková komisia MZ na svojom zasadnutí vyhodnotila obchodnú
verejnú súťaž so záverom, že sa neprihlásil do súťaže žiadny záujemca. Na základe
uvedeného Majetková komisia MZ odporúča mestskému zastupiteľstvu vrátiť byty
na prerokovanie Komisii bytovej MZ.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené ďalšie návrhy k materiálu.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 527, v ktorom sa súhlasí s návrhom
Majetkovej komisie MZ vrátiť byty na prerokovanie Komisie bytovej MZ.
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Materiál č. 3.2
Zaradenie majetku mesta na odpredaj – byty
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v materiáli sú uvedené dva byty na Ulici gen. Goliána.
Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zaradenie uvoľnených bytov
na odpredaj.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 528, ktorým bolo schválené zaradenie
majetku mesta na odpredaj dvojizbového bytu na Ulici gen. Goliána 22 a dvojizbového bytu
na Ulici gen. Goliána 30.
Materiál č. 3.3
Zaradenie majetku mesta na odpredaj (nehnuteľnosť na Ulici Halenárska 5 v Trnave)
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mestská rada mesta Trnava uznesením č. 74/2007 uložila
SMM Trnava, s. r. o., zmapovať objekty vo vlastníctve mesta, ktoré sú v správe uvedenej
spoločnosti, zhodnotiť technický stav a s priloženou fotodokumentáciou po predchádzajúcom
prerokovaní v Majetkovej komisie MZ predložiť na rokovanie mestskej rady. SMM Trnava,
s. r. o., pripravila informatívnu správu o niektorých objektoch. Ako prvý objekt bol
na odpredaj mestským zastupiteľstvom uznesením č. 371/2008 schválený objekt
na Hviezdoslavovej ulici č. 6. V čase spracovania materiálu bol vypracovaný znalecký
posudok a pripravovali sa podmienky pre obchodnú verejnú súťaž. Ďalšou nehnuteľnosťou
vhodnou na odpredaj ja nehnuteľnosť na Ulici Halenárska č. 5.
Mestská rada odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Rozprava:
Ing. Tomek upozornil na chybu technického charakteru v uznesení a navrhol doplniť
do schvaľovacej časti uznesenia za slovo nehnuteľnosti „...na Halenárskej č. 5...“
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 529, ktorým bolo schválené zaradenie
na odpredaj nehnuteľnosti na Halenárskej ulici č. 5.
Materiál č. 3.4
Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2540/39 v k. ú. Trnava
vlastníkovi bytu v bytovom dome súp. č. 30202 na Ul. A. Kubinu 24
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu spoločnú
k materiálom č. 3.4, 3.5, 3.6 a 3.7. Uviedol, že ide o odpredaj pozemku pod bývalými
družstevnými bytmi. Majetková komisia MZ odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť
odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami za cenu
3,50 Sk/m2, t. j. 0,1162 eura/m2. Zároveň odporučila, aby kupujúci uhradili správne poplatky
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spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. V materiáli č. 3.4 ide o jedného
vlastníka bytu, v materiáli č. 3.5 o 35 vlastníkov, v materiáli č. 3.6 o 76 vlastníkov
a v materiáli č. 3.7 o 18 vlastníkov bytov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 530, ktorým bol schválený odpredaj
podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.5
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/86 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5967 na Ul. Hlboká 1, 2, 3 v Trnave
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 531, ktorým bol schválený odpredaj
podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.6
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/88 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5653 na Ul. Ludvika van Beethovena 34
v Trnave
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 532, ktorým bol schválený odpredaj
podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.7
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/118 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5763 na Ulici Tehelnej 19 v Trnave
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 533, ktorým bol schválený odpredaj
podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.8
Predaj pozemku na Ulici Paulínska v Trnave
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že rehoľná spoločnosť, ktorá pôsobí v Trnave od roku 1997
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a spravuje Kostol sv. Jozefa na Ulici Paulínska požiadala o odpredaj 9 m2. Majetková komisia
MZ na svojom zasadnutí odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku
s výmerou 9 m2.
Mestská rada odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 534, ktorým bol schválený priamy
odpredaj pozemku do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, Rádu sv. Pavla prvého pustovníka,
Vranov nad Topľou, v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.9
Predaj pozemku pod stavbou na Starohájskej ulici v Trnave
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj uzatvorili
dňa 02. 02. 2009 „Dohodu o budúcom majetko-právnom usporiadaní“ pozemku pod
administratívnou budovou Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10.
Zástupcovia zmluvných strán sa dohodli na prevode pozemku vlastníkovi stavby kúpnou
zmluvou a na cene 30 eur/m2 s vedomím, že prevod nehnuteľnosti podlieha schváleniu
Zastupiteľstvom Trnavského samosprávneho kraja aj Mestským zastupiteľstvom mesta
Trnava.
Majetková komisia MZ po prerokovaní dohodnutého majetko-právneho usporiadania
pozemku pod budovou TTSK na svojom zasadnutí odporučila mestskému zastupiteľstvu
schváliť predaj pozemku Trnavskému samosprávnemu kraju za kúpnu cenu 30 eur/m2, t. j.
spolu za 60 630 eur.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 535, ktorým bol schválený priamy
predaj pozemku pod stavbou na Starohájskej ulici v Trnave Trnavskému samosprávnemu
kraju v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.10
Predaj pozemku na Ulici Átriovej v Trnave
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava je vlastníkom pozemku zapísaného na LV
č. 5000 s výmerou 1 619 m2, ktorý sa nachádza v Trnave na Ulici Átriovej. Na MsÚ v Trnave,
odbore právnom a majetkovom, bola zaevidovaná žiadosť manželov Kostolanských, bytom
Ulica Átriová č. 28, Trnava, a ich dcéry Zuzany Kostolanskej o odkúpenie časti pozemku pod
ich rodinným domom a dvorom, pričom sú vlastníkmi parcely zastavanej plochy s výmerou
276 m2 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Manželia uzatvorili darovaciu zmluvu
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s dcérou Zuzanou, pričom v rámci vybavovania dokladov zistili, že stavba nie je zapísaná
v katastri. Za účelom zamerania stavby a jej zápisu bol vyhotovený geometrický plán
a overený Správou katastra Trnava, podľa ktorého sa vytvorili nové parcely o výmere 92 m2
a o výmere 184 m2. Z plánu bolo zistené, že časť stavby rodinného domu a dvora sa nachádza
vo vlastníctve mesta Trnava.
Majetková komisia na svojom zasadnutí sa zaoberala vyššie uvedenou žiadosťou
a odporučila predať časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava s výmerou 1 619 m2, 6 m2
a 17 m2 za cenu 33 eur/m2, t. j. spolu za 759 eur do vlastníctva Zuzany Kostolanskej.
Manželia Kostolanskí zabezpečili spracovanie geometrického plánu na oddelenie
z pozemku, ktoré majú byť predmetom prevodu. Dňa 25. 03. 2009 bolo na MsÚ v Trnave
zaevidované súhlasné vyjadrenie Zuzany Kostolanskej s navrhovanou kúpnou cenou
za pozemok. Žiadateľka nemá voči Mestu Trnava žiadne nedoplatky.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 536, ktorým bol schválený predaj časti
z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava Zuzane Kostolanskej.
Materiál č. 3.11
Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Seredskej v Trnave manželom Krištofiakovým
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava je vlastníkom pozemku v k. ú. Modranka –
zastavaná plocha s výmerou 981 m2, ktorý sa nachádza v Modranke pri Ulici Seredskej.
Na MsÚ v Trnave bola zaevidovaná žiadosť bratov Krištofiakových o odkúpenie pozemku –
predzáhradky pred rodinným domom vo vlastníctve ich rodičov. Bratia Krištofiakoví
predložili na MsÚ v Trnave overený geometrický plán č. 7/2009 a vyslovili súhlas s kúpnou
cenou pozemku (spolu 955,99 eura). Vlastníci susednej nehnuteľnosti ako rodičia odporučili,
aby predzáhradku Mesto Trnava odpredalo ich synom. Žiadatelia nemajú voči Mestu Trnava
žiadne nedoplatky.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 537, ktorým bol schválený priamy
predaj časti pozemku v k. ú. Modranka v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.12
Odpredaj telefónnej prípojky na Coburgovej ulici v Trnave
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava realizovalo v roku 2008 výstavbu
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nájomného bytového domu na Coburgovej ulici v Trnave. V rámci stavby bola vybudovaná aj
telefónna prípojka. Požiadavky obyvateľov nájomného bytového domu na pevnú telefónnu
sieť podmieňuje prevádzkovateľ Slovak Telekom, a. s., majetkovým usporiadaním
predmetnej telefónnej prípojky formou odpredaja do jeho vlastníctva. Majetková komisia sa
zaoberala odpredajom telefónnej prípojky a odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť
s odpredajom za nadobúdaciu cenu 2 432,58 eura. Slovak Telekom, a. s., stanovisko
majetkovej komisie neakceptoval. Dňa 16. 04. 2009 bol MsÚ Trnava doručený e-mail
z firmy Sovak Telekom, a. s., v ktorom okrem iného bola navrhnutá cena za telefónnu
prípojku 1 547 eur.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že Majetková komisia MZ odporúča schváliť
alternatívu B – cena vo výške 1 547 eur.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (24:0:2) bol schválený návrh Majetkovej komisie MZ – schváliť alternatívu B
Hlasovaním (24:0:2) bolo schválené uznesenie MZ č. 538, ktorým bol schválený odpredaj
telefónnej prípojky v zmysle predloženého materiálu za cenu 1 547 eur.
Materiál č. 3.13
Súhlas s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest na Ulici Botanickej v Trnave
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že pozemok, na ktorom je plánované parkovisko je
vo vlastníctve Mesta Trnava. Predseda spoločenstva bytov SAMOSPRÁVA Botanická 19 –
22 Trnava požiadal o súhlas s použitím časti pozemku pri ich bytovom dome na výstavbu
parkovacích miest k plánovanej nadstavbe 8 – 10 bytov. Uznesením MZ bol daný súhlas
s použitím predmetného pozemku na výstavbu 15 parkovacích miest. MsÚ v Trnave, odbor
právny a majetkový, spracoval zmluvu o budúcej darovacej zmluve, ale tá nebola podpísaná
a uznesenie bolo zrušené. Spoločnosť SPT, s. r. o., Pusté Úľany požiadala o súhlas s použitím
časti pozemku pri bytovom dome Botanická 19 – 22 na výstavbu 13 parkovacích miest
k plánovanej nadstavbe 8 bytov. Počet parkovacích miest sa znížil o 2, pretože na časti
pozemku bolo zrealizované stanovište pre kontajnery. Majetková komisia na svojom
zasadnutí odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím časti pozemku
na vybudovanie parkovacích miest v súlade s dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní
s podmienkou, že po kolaudácii budú odpredané za 1 euro parkovacie miesta aj
s novozaloženou zeleňou do majetku Mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 539 k súhlasu s použitím pozemku
na výstavbu parkovacích miest na Botanickej ulici v Trnave v zmysle predloženého materiálu.
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Materiál č. 3.14
Súhlas s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie spevnenej plochy
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že spoločnosť MASSIMO, s. r. o., pripravuje rekonštrukciu
parkovacích miest v priestore medzi Kinom Hviezda a nehnuteľnosťou v ich vlastníctve.
V rámci predmetnej rekonštrukcie navrhli mestu Trnava spoluprácu pri úprave verejného
priestranstva pri Kine Hviezda. Úpravou by sa skultúrnil celý priestor pri kine. Majetková
komisia MZ sa zaoberala s návrhom spoločnosti MASSIMO, s. r. o., na vybudovanie
spevnenej plochy s podmienkou odpredaja ukončenej investície do vlastníctva mesta za cenu
1 euro. Mesto Trnava sa nebude finančne podieľať na predmetnej investícii. Spoločnosť
MASSIMO, s. r.o., súhlasilo s návrhom majetkovej komisie.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 540 k súhlasu s použitím pozemku
na výstavbu na vybudovanie spevnenej plochy v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.15
Zriadenie vecného bremena pre NTL a STL plynovod na pozemkoch vo vlastníctve
mesta
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že spoločnosť SPP – Distribúcia, a. s., investorsky
zabezpečuje realizáciu stavby „Rekonštrukcia NTL a STL plynovodov MS Trnava ulice:
Kalinčiakova, Odborárska, Palárikova“, ktorá zasahuje aj do ulíc Štúrova, Sasinkova,
Železná, S. Jurkoviča a Žitná. Spoločnosť požiadala Mesto Trnava o súhlas s realizáciou
stavby na stavbou dotknutých mestských pozemkoch.
Majetková komisia MZ sa zoberala žiadosťou o umiestnenie NTL a STL plynovodov cez
pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava a odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť
s použitím pozemku na požadovaný účel a so zriadením vecného bremena na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Trnava v prospech vlastníka plynovodov, pri dodržaní podmienok
upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v príslušnom stavebnom povolení.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 541 k zriadeniu vedného bremena pre NTL
a STL plynovod na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
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Materiál č. 3.16
Odpredaj časti pozemku na Priemyselnej ulici č. 5 (ZSE Distribúcia, a. s.)
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že na základe úlohy z mestskej rady sa Majetková komisia
MZ uvedeným materiálom zaoberala. Majetková komisia navrhuje stiahnuť materiál
z rokovania mestského zastupiteľstva.
Ing. Bošnák, primátor mesta, pre vysvetlenie dodal, že pozemok je zahrnutý do projektu
Mestský priemyselný a technologický park. Podľa informácii agentúry SARIO nie je možné
hýbať s pozemkami, na ktoré bol schválený grant. Uskutočnia sa rokovania so spoločnosťou
o inej forme, napr. prenájme na výstavbu trafostanice.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 542, ktorým bol materiál stiahnutý
z rokovania mestského zastupiteľstva.
Materiál č. 3.17
Schválenie založenia nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trnava
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava pripravuje výstavbu Mestského
priemyselného a technologického parku na Priemyselnej ulici č. 5. Celkové oprávnené
výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 10 088 574,13 eur, z toho 95 % poskytne
ako nenávratný finančný prostriedok Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenskou
agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, 5 % bude z finančných prostriedkov Mesta Trnava.
V Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi agentúrou SARIO
a Mestom Trnava sa zmluvné strany dohodli, že poskytnutá výška finančného nenávratného
príspevku bude zabezpečená platným záložným právom v prospech poskytovateľa. Nakoľko
záložné právo je možné realizovať na viac etáp, nemusí byť naraz zabezpečená celá výška
poskytnutého príspevku. V materiáli je navrhnuté pre I. etapu zabezpečiť ručenie
nehnuteľnosťami a pozemkami – Materská škola na Ulici Spartakovská, administratívna
budova na Ulici Trhová č. 2, Kúpalisko Castiglione. Doba trvania záložného práva bude
v súlade s návrhom záložnej zmluvy, ktorá bude mestu Trnava poskytnutá agentúrou SARIO.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 543, ktorým bolo schválené založenie
nehnuteľností v prospech Ministerstva hospodárstva SR na zabezpečenie nenávratného
finančného príspevku na vybudovanie Mestského priemyselného a technologického parku
v Trnave.
Materiál č. 3.18
Predĺženie termínu začatia výstavby školiaceho strediska na Ulici Atómová
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
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predloženého materiálu. Uviedol, že na základe uznesenia mestského zastupiteľstva sa Mesto
Trnava zaviazalo odpredať spoločnosti VUJE a. s. Trnava zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
pozemky na Ulici Atómová, o celkovej výmere 351 m2 pre potrebu vyhudovania školiaceho
strediska. V zmluve o zatvorení budúcej kúpnej zmluvy sú dohodnuté podmienky výstavby,
termíny začatia a ukončenia výstavby a sankcie z ich nedodržania. Spoločnosť požiadala
mesto Trnava o predĺženie termínu na začatie výstavby bez uvedenia konkrétneho dátumu.
Svoju žiadosť zdôvodnila najmä zhorením pôvodného objektu IMPAKO a následnou
náročnou likvidáciou zhoreniska a spracovanie zmeny územného plánu.
Majetková komisia MZ odporúča mestskému zastupiteľstvu chváliť predĺženie termínu
začatia výstavby o 6 mesiacov, t. j. do 20. 09. 2009. Vzhľadom na zmenu územného plánu
v danej lokalite porada vedenia odporučila predĺžiť termín začatia výstavby o 12 mesiacov,
t. j. do 20. 03. 2010.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 544, ktorým bolo schválené predĺženie
termínu začatia výstavby školiaceho strediska spoločnosti VUJE, a. s., Trnava
do 20. 03. 2010.
Materiál č. 3.19
Výpožička pozemku na výstavbu Centra komplexných služieb v Trnave – Modranke
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mário Chlpatý požiadal o odkúpenie pozemkov v k. ú.
Modranka vedľa pozemku vo vlastníctve jeho otca na vybudovanie centra pre Hipoterapiu.
Majetková komisia MZ neodporučila predaj ani prenájom požadovaných pozemkov.
Na základe odvolania p. Chlpatého komisia odporučila schváliť výpožičku pozemkov
na 2 roky s podmienkou súhlasného stanoviska všetkých vlastníkov susedných pozemkov.
V októbri 2008 komisia prehodnotila svoje stanovisko a odporučila výpožičku na 10 rokov.
Na MsÚ v Trnave bola zaevidovaná žiadosť Občianskeho združenia HYPPOSKO Trnava –
Modranka. Predseda združenia, Mário Chlpatý, deklaroval zámer na pozemkoch
vo vlastníctve Mesta Trnava vybudovať Centrum komplexných služieb s celoživotnou
starostlivosťou o zdravotnej postihnutých občanov. Na marcovom zasadnutí odporučila
výpožičku predmetných pozemkov na dobu 25 rokov Občianskemu združeniu HYPPOSKO
na umiestnenie Centra komplexných služieb. Predseda občianskeho združenia doručil
súhlasné stanovisko. Pozemky sú v súčasnosti zverené do správy Základnej školy
v Modranke, ktorá ešte v roku 2007 požiadala o vyňatie zo správy. Po odsúhlasení výpožičky
budú pozemky vyňaté zo správy.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta, upozornil na chybu technického charakteru v uznesení
v bode 2a. Správne má byť uvedené „zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou
pozemkov“.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 545, ktorým bola schválená výpožička
pozemkov na umiestnenie Centra komplexných služieb pre Občianske združenie
HYPPOSKO Trnava – Modranka na dobu 25 rokov.
Materiál č. 3.20
Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Prechodnej ulici
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Marek Kaľuha požiadal o predaj pozemku pod garážou
a doložil list vlastníctva na garáž. Podľa postupu pri odpredaji mestských pozemkov
vo vlastníctve mesta Trnava bola cena pozemku v tejto lokalite stanovená podľa uznesenia
MZ – cena za pozemok pod garážou 130,– Sk/m2, t. j. 4,3152 eura/m2. Majetková komisia
MZ odporučila predať pozemok pod garážou Marekovi Kaľuhovi v zmysle uznesenia MZ
č. 308/2004.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 546, ktorým bol schválený priamy
predaj pozemku na Prechodnej ulici Marekovi Kaľuhovi v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 3.21
Predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na Ul. Pekárska a Ulica
Hornopotočná (VARIETA, s. r. o.)
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením spoločnosti
VARIETA, s. r. o., odpredaj pozemkov o celkovej výmere 1 950 m2. Spoločnosť VARIETA,
s. r. o., požiadala o predĺženie termínu začatia výstavby. Žiadosť odôvodnila tým, že ich
zámerom bolo zastavať celé územie aj s pozemkom vo vlastníctve spoločnosti LM FINANC,
s. r. o. Spoločnosť VARIETA, s. r. o., mohla začať s konaním o umiestnení stavby až
po doriešení kúpy pozemku parc. č. 196. Vzhľadom na to, že zatiaľ nie je odkúpenie
predmetného pozemku doriešené, bolo spoločnosti vydané rozhodnutie o umiestnení stavby
iba na pozemkoch uvedených v zmluve o budúcej kúpnej zmluvy. Spoločnosť má
vypracovanú projektovú dokumentáciu aj ku konaniu o umiestnení stavby aj na pozemku
spoločnosti LM FINANC, s. r. o. Zároveň má ústnu dohodu o odkúpení pozemku parc. č. 196
s opatrovníkom konateľa spoločnosti LM FINANC, s. r. o. Zámerom spoločnosti VARIETA,
s. r. o., je zastavať celé predmetné územie. Na základe uvedeného spoločnosť žiada
o predĺženie termínu začatia výstavby do 01. 05. 2010.
Majetková komisia MZ odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie termínu
začatia výstavby do 01. 05. 2010.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 23
Hlasovaním (17:0:7) bolo prijaté uznesenie MZ č. 547, ktorým bolo schválené predĺženie
termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti VARIETA, s. r. o.,
do 01. 05. 2010.
Materiál č. 3.22
Predaj pozemku na výstavbu v lokalite Ulice Dohnányho v Trnave
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu, v ktorej uviedol, že
Majetková komisia MZ sa na základe usmernenia mestskej rady zaoberala materiálom
na zasadnutí pred mestským zastupiteľstvom. Záujemcovia o kúpu pozemku požiadali
o posunutie predaja pozemku na neskorší termín, nakoľko potrebujú dlhší čas na vyjadrenie
z dôvodu rokovania s finančnými inštitúciami. Na základe uvedeného Majetková komisia MZ
odporúča materiál stiahnuť z rokovania mestského zastupiteľstva.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (23:1:2) bol schválený návrh Majetkovej komisie MZ na stiahnutie materiálu
z rokovania mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 548, ktorým bol materiál siahnutý
z rokovania mestského zastupiteľstva.
Materiál č. 3.23
Úprava sadzieb nájomného za pozemky v objekte na Ulici Priemyselná č. 5
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že spoločnosť REKORD, spol. s r. o., je nájomcom
v objekte na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave. Spoločnosť podala podnet na prehodnotenie
výšky nájomného za prenajaté pozemky. Uvedená problematika bola prerokovaná
v Majetkovej komisii MZ. Spoločnosť od vydania uznesenia MZ namietla zmenu špecifikácie
užívaného pozemku s odvolaním sa na predchádzajúce uznesenie. Majetková komisia MZ
odporučila upraviť nájomné vzťahy prenájmov pozemkov na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave
tak, aby sa zjednotili sadzby nájomného. V zmysle odporučenia Majetkovej komisie MZ
zo dňa 24. 02. 2009 zjednotiť sadzby nájomného sa navrhuje upraviť sadzbu nájomného za m2
na celú prenajatú výmeru 835 m2 pozemku na výstavbu na 3,9169 eura/m2/rok v zmysle
platného VZN č. 241.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 549, ktorým bolo schválené zjednotenie
sadzieb za prenájom pozemkov na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave v zmysle predloženého
materiálu.
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Materiál č. 4.1
Predaj bytov
PhDr. Ján Žitňanský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že ide o štandardný materiál v zmysle zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť
TT-Komfort s. r. o. pripravila návrh na predaj celkovo 8 bytov, ktorých nájomcovia potvrdili
dohody o platení ceny bytu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 550, ktorým bol schválený predaj bytov
v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 4.2
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
PhDr. Ján Žitňanský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že pôvodne bolo v materiáli pripravených 5 návrhov
so 4 rôznymi situáciami. Na základe odporúčania mestskej rady vypustiť v schvaľovacej časti
uznesenia bod c) vysvetlil, že v čase rokovania MR nebol materiál pripravený na adekvátnu
a oprávnenú náhradu bytu. Bod c) bude po objasnení predložený na budúce rokovanie
mestského zastupiteľstva. V bode a) a b) ide o likvidáciu bytov z dôvodu prepojenia
Františkánskej ulice so Zeleným kríčkom. Toto je prvá fáza a nájomníci budú presťahovaní
na Ulicu Šrobárova 3 a A. Kubinu 20. V bode d) sa Bytová komisia MZ zoberala žiadosťou
Jany Kanyovej, Ulica gen. Goliána 20, ktorá nebola nájomníčkou tohto bytu, ale ho dlhodobo
obývala. V byte bývala s matkou Máriou Toráčovou, ktorá zomrela. Predtým mala zrušený
nájom bytu. Podľa bytovej komisie ide o morálny prechod nájmu, ktorý komisia uznala.
V bode e) Bytová komisia MZ prerokovala požiadavku Hokejového klubu Trnava o prenájom
1-izboého a 3-izbového bytu na Športovej ulici č. 4. Byty boli v minulosti v prenájme na
dobru určitú. Kým sa vybavili administratívne náležitosti, žiadateľ už nebol v hokejovom
tíme. Bytová komisia MZ odporučila, aby nájomné zmluvy boli uzatvorené s Hokejovým
klubom Trnava a klub bude musieť uzavrieť zmluvy s jednotlivými členmi klubu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (21:0:1) bolo schválené odporúčanie Mestskej rady mesta Trnava vypustiť
bod c) v schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 551, ktorým boli schválené výnimky
z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Ľubici Mrnkovej, Viktorovi Mrnkovi a Alexandre
Ulm, Jane Kanyovej, Hokejovému klubu Trnava.
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Materiál č. 5.1
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trnava /Aktualizácia rok 2009/ - povolenie
na spracovanie
Ing. Jozef Tomek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava je povinné v zmysle Stavebného zákona
sledovať, či nie sú potrebné zmeny a doplnky ÚPN alebo či ne je potrebné obstarať nový plán.
Posledný plán bol aktualizovaný v roku 2004 a jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 227.
Odvtedy po súčasnosť bolo prijatých 34 zmien a 9 VZN. Okrem toho boli vydané aj iné
dokumenty – Generálny dopravný plán Trnava, Miestny územný systém ekologickej stability
mesta Trnava, Energetická koncepcia mesta Trnava. Z toho dôvodu sa v rámci tohto bodu
navrhuje schváliť príprava aktualizovaného ÚPN s tým, že bude etapitzácia – návrhová časť
do roku 2030 a prognóza po roku 2030. V návrhu uznesenia je moratórium na predkladanie
zmien a doplnkov, okrem materiálu pod bodom č. 5.2.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (25:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 552, ktorým bolo povolené spracovanie
zmien a doplnkov ÚPN a schválené moratórium na predkladanie zmien, doplnkov a úprav.
Materiál č. 5.2
Spracovanie zmien ÚPN mesta Trnava – povolenie na spracovanie
Ing. Jozef Tomek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že traja majitelia pozemkov požiadali o povolenie
spracovania zmeny. Prvá zmena sa týka ÚPN Občianskej vybavenosti pri Piešťanskej ceste –
Zátvor II. Trnava. Majitelia pozemkov podali žiadosť o zmenu Územného plánu v lokalite
Zátvor II, pri Piešťanskej ceste. Požadujú zmenu funkčného kódu z plochy pre viacpodlažnú
zástavbu bytovými domami na plochu mestotvornej polyfunkcie a polyfunkčnej kostry mesta.
Investor sa bude podieľať na vybudovaní komunikácie prepájajúcej Veternú ulicu
s Piešťanskou cestou. V ochrannom pásme vodného zdroja popri tejto komunikácii vysadí
zeleň. Odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave a mestská rada mesta Trnava
odporúča schváliť povolenie na spracovanie tejto zmeny.
Druhá zmena je Zmena ÚPN C/2009 – Zóna obchodu a služieb pri Bernolákovej ulici –
lokalita Prúdy, Trnava. Predmetná plocha je navrhovaná pre výstavbu viacpodlažných
obytných štruktúr v pokračovaní Spartakovskej ulice s podielom občianskeho vybavenia.
Majiteľ pozemkov požaduje na časti pozemkov zmenu na vybudovanie zóny obchodu, služieb
a parkovacích plôch popri komunikácii Bernolákova. Na zvyšnej časti chce realizovať bytové
domy. OÚRaK neodporúča schváliť povolenie na spracovanie zmeny v predloženej podobe
a odporúča rokovať s investorom o prehodnotení zámeru. Mestotvornejším sa javí
umiestnenie polyfunkcie v predĺžení Spartakovskej ulice.
Tretia zmena je Zmena ÚPN D/2009 – Polyfunkčný komplex Vodáreň, Piešťanská cesta,
Trnava. Investor požiadal o zmenu územného plánu. Má záujem realizovať komplex bytov
alebo služieb. Územie je v ochrannom pásme vodného zdroja, ktorý patrí medzi najstaršie
vodárenské zdroje pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu.
Predmetná plocha je navrhovaná pre vybudovanie parkovej alebo lesoparkovej zelene. Odbor
územného rozvoja a koncepcií neodporúča schválenie povolenia spracovania zmeny ÚPN.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
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s odporúčaním schváliť nasledovné alternatívy:
a) zmena B/2009 – alternatíva A – schváliť
b) zmena C/2009 – alternatíva B – neschváliť
c) zmena D/2009 – alternatíva B – neschváliť.
Rozprava:
Ing. Daučo uviedol, že Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
MZ sa na svojom zasadnutí zaoberala predloženým materiálom. Komisia odporúča schváliť
alternatívy v súlade s odporúčaním mestskej rady, ktoré sú uvedené aj v Spoločnom
spravodajcovi.
Ing. Bošnák, primátor mesta, sa informoval, či spracovateľ materiálu žiada na každú
zmenu samostatné uznesenie alebo pre všetky zmeny jedno spoločné.
Ing. arch. Horák, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií, uviedol, že stačí jedno
spoločné uznesenie.
Ing. Bošnák, primátor mesta, dodal, že v uznesení treba označiť každú zmenu rímskou
číslicou.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (26:0:1) boli prijaté odporúčania Mestskej rady mesta Trnava.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 553, ktorým bolo povolené spracovanie
zmeny ÚPN mesta Trnava – zmena B/2009 – Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste –
Zátvor II. Trnava; nebolo povolené spracovanie zmeny ÚPN mesta Trnava – zmena C/2009 –
Zóna obchodu a služieb pri Bernolákovej ulici – lokalita Prúdy, Trnava; nebolo povolené
spracovanie zmeny ÚPN mesta Trnava – zmena D/2009 – Polyfunkčný komplex Vodáreň,
Piešťanská cesta, Trnava.
Materiál č. 5.3
Zadanie urbanistickej štúdie Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad
Kamennou cestou – schválenie
Ing. Jozef Tomek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že vlastníci pozemkov v lokalite Nad Kamenným mlynom
požiadali o zmenu Územného plánu mesta Trnava na plochách mimo zastaveného územia
mesta vymedzených pre poľnohospodársku výrobu. Uznesením MZ č. 479/2009 bola
predmetná zmena schválená, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 323 s tým, že sa
predpokladá povinnosť spracovať urbanistickú štúdiu pre riešenie čiastkových problémov
v tomto území. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas
orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne, regionálne, resp. komunálne záujmy.
Hlavné ciele riešenia zadania štúdie je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné
využitie územia, stanoviť zásady jeho organizácie, vecne a časovo koordinovať jednotlivé
činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie
a ochranu jeho hlavných zložiek. Štúdia sa nebude vypracovávať ani vo variantoch ani
v alternatívach a nepredpokladá sa preorganizovanie dopravného systému.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 554, ktorým bolo schválené zadanie
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a spracovanie urbanistickej štúdie – Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad
Kamennou cestou.
Materiál č. 6.1
Výročná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava
na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020
MUDr. Gabriel Pavelek , spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave
pripravil prezentáciu k plneniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava.
Prítomní si prezreli prezentáciu (CD s prezentáciou k plneniu PHSR mesta Trnava je v prílohe
materiálu).
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 555 k výročnej správe o plnení
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava v zmysle predloženého
materiálu.
Materiál č. 7.1
Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov v Trnave, Ulica
T. Vansovej č. 5
Mgr. Marian Rozložník, spravodajca MR, predniesol spoločnú spravodajskú správu
k materiálom č. 7.1 a 7.2. Uviedol, že v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov vyplynuli povinnosti – zmeniť zriaďovateľskú listinu
Doma dôchodcov na Ulici T. Vansovej a Zriaďovaciu listinu Strediska sociálnej starostlivosti.
V zmysle uvedeného zákona sa názov Domova dôchodcov mení na Zariadenie pre seniorov
v Trnave.
Zriaďovacia listina Stredisku sociálnej starostlivosti sa mení v bode 3 písm. a) až g).
Pôvodný text s ruší a nahrádza sa novým textom, uvedeným v dôvodovej správe.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 556, ktorým bol schválený dodatok č. 2
k Zriaďovacej listine Domova Dôchodcov v Trnave v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č 7.2
Dodatok k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51,
Trnava
Mgr. Marian Rozložník, spravodajca MR, predniesol spoločnú spravodajskú správu
k materiálom č. 7.1 a 7.2.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 557, ktorým bol schválený dodatok
k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 8.1
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2008
Karol Opatovský , spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Tradičný trnavský jarmok sa konal v dňoch 11. – 14.
septembra 2008. Niesol s v duchu osláv 770. výročia slobodného kráľovského mesta. V rámci
konania TTJ 2008 bolo pripravených celkom 314 miest vo vlastných stánkoch na komerčný
predaj. Priaznivá reakcia prejavená veľkým záujmom spotrebiteľov na jednej strane, ako
i spokojnosť predajcov na strane druhej nasvedčujú, že ciele organizátorov zamerané
na zabezpečenie kvality a dôstojnej spoločensko-komerčnej akcie pre občanov mesta boli
splnené. TTJ 2008 bol vyhodnotený s hospodárskym výsledkom – zisk 470 461,60 Sk.
Materiál obsahuje i Správu hlavného kontrolóra k vykonanej kontrole zúčtovania TTJ 2008.
Zúčtovanie až na drobné nedostatky bolo správne.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 558, ktorým bolo schválené použitie
zostávajúcej časti zisku z TTJ na krytie výdavkov na technické dovybavenie Tradičného
trnavského jarmoku a na úhradu výdavkov Vianočných trhov prevyšujúcich príjmy VT
v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 8.2
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2009
Karol Opatovský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že organizačné zabezpečenie TTJ 2009 sa opiera
o skúsenosti a poznatky získané v predchádzajúcich ročníkoch. Na jarmoku sa uskutočnia
rôzne kultúrne a umelecké vystúpenia s rôznym zameraním. Jarmok sa bude konať druhý
septembrový víkend.
Návrh finančného rozpočtu TTJ 2009, ako v časti príjmov tak i v časti výdavkov vychádza
z reálnych potrieb a skutočností v roku 2008. Oproti minulému roku je rozpočet znížený
o približne 670 tis. Sk. Hospodársky výsledok sa predpokladá zisk ako v roku 2008.
Rozprava:
Mgr. Pikna upozornil na nepríjemný zápach na Trojičnom námestí počas konania
minuloročného jarmoku. Požiadal o vyčistenie kanálov na uvedenom námestí.
Ing. Daučo uviedol, že technicky by bolo treba viackrát námestie popolievať, aby sa
do odpadových potrubí dostalo trocha vody, čím by sa zápach zmenšil.
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Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že zápach sa objavil po všeobecnom znížení
spotreby vody. Tým sa zmenšili podmienky na preplach kanalizácie. Dodal, že uvedené berú
na vedomie. Je to úloha pre Riaditeľa TTJ 2009 - Zabezpečiť prečistenie odvodňovacieho
systému na Trojičnom námestí pred konaním jarmoku.
Ing. Jakubec, vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb a Riaditeľ TTJ 2009,
uviedol, že kanály a sifóny boli menené a bude zabezpečené prečistenie odvodňovacieho
systému pred konaním TTJ 2009.
V rámci rozpravy neboli vznesené pozmeňovacie návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 559, ktorým bolo schválené
Organizačné zabezpečenie TTJ 2009, Zásady pre zabezpečenie TTJ 2009, Platby a určenie
nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve mesta Trnava počas
akcie TTJ 2009, rozpočet finančného zabezpečenia TTJ 2009, dotácia fondu odmien Mesta
Trnava, riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2009 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 9.1
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2008
Karol Opatovský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Vianočné trhy 2008 s konali v dňoch 01. až
22. decembra 2008. Celkovo sa na nich zúčastnilo 72 predávajúcich. Z hľadiska sortimentnej
náplne v štruktúre predajcov predávali najmä ľudovoumelecké a remeselnícke výrobky.
Na Trojičnom námestí bol pestrý kultúrny program. Vďaka finančnému zisku z Tradičného
trnavského jarmoku, ktorý bol vo výške 275 tis. Sk presunutý do Vianočných trhov, bol
hospodársky výsledok Vianočných trhov nulový.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 560 k Správe o priebehu a konečnom
zúčtovaní Vianočných trhov 2008 v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 9.2
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2009
Karol Opatovský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že lokalita Vianočných trhov 2009 bude rovnaká ako
v predchádzajúcich rokoch. Kultúrno-spoločenské a sprievodné akcie budú prebiehať
na Trojičnom námestí a na Hlavnej ulici. Organizátori trhov chcú aj v tomto roku pripraviť
pre návštevníkov kvalitatívne i obsahovo hodnotnú a zároveň príjemnú kultúrno-spoločenskú
akciu v duchu tradícií. Predpokladané náklady na Vianočné trhy 2009 sú vo výške približne
1 350 000 Sk, v minulom roku boli vo výške 1 252 927,40 Sk.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 561, ktorým bolo schválené
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2009, platby a určenie nájomného za predajné
zariadenia a za prenajatú plochu, rozpočet finančného zabezpečenia vianočných trhov, riaditeľ
organizačnej skupiny v zmysle predloženého materiálu.
Ing. Bošnák, primátor mesta, dodal, že pred Veľkou nocou sa uskutočnila skúšobná akcia
- predaj poľnohospodárskych produktov prvovýrobcov – Veľkonočný gazdovský dvor.
Na základe rozhodnutia Európskej komisie vo vzťahu k predaju poľnohospodárskych
produktov je tento predaj umožnený. Predtým bol predaj dosť obmedzený. Po rokovaní
s veterinárnou správou, úradom verejného zdravotníctva, poľnohospodársko-potravinárskou
komorou primátor mesta navrhol pripraviť na júnové mestské zastupiteľstvo novelizáciu VZN
vo veci príležitostných trhov a trhového poriadku. Tým by bolo možné počas konania
Tradičného trnavského jarmoku a Vianočných trhov predávať mäso a mäsové výrobky. Na
jednej strane to bude pomoc pre prvovýrobcov a na druhej strane oživenie TTJ a vianočných
trhov o zabíjačku.
Materiál č. 10.1
Informatívna správa o štádiu vymáhania odpísaných pohľadávok
Karol Opatovský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že mestské zastupiteľstvo uznesením 200/2007 schválilo
odpis pohľadávok mesta vo výške 617 251,20 eur, ktorý bol predložený v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetku vo vlastníctve štátu a uložilo
povinnosť viesť odpísané pohľadávky na podsúvahovom účte a ďalej zabezpečovať ich
vymáhanie. Sú to pohľadávky po zlikvidovaných podnikoch, pohľadávky zo zmluvných
vzťahov a ostatných podnikoch. Pohľadávky sú prakticky nevymožiteľné a budú vyradené
z podsúvahovej evidencie. Podstatná časť pohľadávok je od dlžníkov dlhodobo v konkurze
a v exekučnom konaní.
Spoločnosť TT-Komfort s. r. o. eviduje v podsúvahovej evidencii odpísané pohľadávky
mesta Trnava za neuhradené nájomné a služby za obecné byty, nebytové priestory
a neuhradené faktúry za teplo, teplú a studenú vodu. V 35 prípadoch ide o pohľadávky za byty
vo výške 69 732,39 eur, v 11 prípadoch za nebytové priestory vo výške 14 010,21 eur
a v dvoch prípadoch za neuhradené faktúry vo výške 8 227,44 eur.
V závere materiálu je informatívna správa Strediska sociálnej starostlivosti, ktoré eviduje
v podsúvahovej evidencii odpísané pohľadávky predovšetkým z dlhov za nezaplatené
nájomné v nebytových priestorov a v mestských ubytovniach. Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava eviduje odpis jednej pohľadávky za prenájom nebytových priestorov.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 562 k Informatívnej správe o štádiu
vymáhania odpísaných pohľadávok v zmysle predloženého materiálu.
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Materiál č. 11.1
Informatívna správa o plnení programu Zdravé mesto Trnava za rok 2008
MUDr. Gabriel Pavelek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že materiál obsahuje základný prehľad o všetkých
aktivitách, ktorých organizátorom bolo mesto alebo sa podieľalo na organizovaní.
Poznamenal, že počas Dňa narcisov sa vyzbieralo viac peňazí ako v minulom roku. Čerpanie
rozpočtu Kancelárie Zdravé mesto za rok 2008 predstavuje 694 462,30 Sk.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24
Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 563 k Informatívnej správe o plnení
programu Zdravé mesto Trnava za rok 2008.
Materiál č. 11.2
Rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2009
MUDr. Gabriel Pavelek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Dni zdravia 2009 s budú konať 11 a 12 júna 2009,
vo štvrtok od 8,00 h do 18,00 h a v piatok od 8,00 h do 17,00 h.
V Zásadách organizačného zabezpečenia Dní zdravia 2009 sú uvedené úlohy
organizačného štábu a výška nájomného za prenájom plochy pozemku predajného zariadenia.
V návrhu finančného rozpočtu Dní zdravia je rezerva 243 eura.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 23
Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 564, ktorým bol schválený rozpočet
a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2009.
Materiál č. 12.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 29. 01. 2009 do 08. 04. 2009
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v tabuľkovej časti materiálu je vyhodnotené plnenie
uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale
od 29. 01. 2009 do 08. 04. 2009. Súčasťou dôvodovej správy sú návrhy gestorov na zmenu
textu a zmenu termínu uznesení mestského zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
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Rozprava:
Ing. Tomek navrhoval doplniť do návrhu uznesenia v bude „3 Predlžuje“ uznesenie
č. 505/2008.
Ing. Bošnák, primátor mesta, vysvetlil, že uznesenie č. 505/2008 je už uvedené v bode
3. b3).
V rámci rozpravy neboli k materiálu predložené pozmeňovacie návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 21
Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 565, ktorým boli schválené zmeny
textu uznesení MZ a termíny plnenia uznesení MZ v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 13.1
Žiadosť o zníženie nájomného na mestskej ubytovni Coburgova 27, Trnava
Ing. Jozef Pobiecký, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že 30. 01. 2009 požiadala Dáša Hollánová o zníženie
úhrady nájomného, ktoré bolo zvýšené dňom 01. 01. 2009. Pani Hollánová ubytovaná
v mestskej ubytovni od roku 2004. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava schválilo nové
„Zásady nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Tmava“, ktoré nadobudli
platnosť dňom 01. 01. 2008. Dôvodom schválenia týchto zásad bola skutočnosť, že Mesto
Trnava ako vlastník mestských ubytovní, dotovalo ročne nájomné na ubytovniach miliónmi
korún. Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 boli všetci nájomcovia o tejto novej skutočnosti
zvýšenia nájomného informovaní a boli na tieto nové povinnosti upozornení. Ak menovaná
s touto skutočnosťou nesúhlasila mala možnosť vyriešiť svoju bytovú otázku podaním novej
žiadosti na iný typ nájomného vzťahu, napr. podaním žiadosti o nájomný byt pre sociálne
slabšie vrstvy obyvateľstva. Mala tiež možnosť podať žiadosť o ubytovňu nižšieho štandardu.
Pre objektívnosť posúdenia žiadosti bolo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava zistené, že Dáša Hollánová žije so svojim manželom Petrom Hollánom
v spoločnej domácnosti, ale vo svojej žiadosti adresovanej MZ tvrdí, že žije sama so svojou
dcérou. Zároveň bolo zistené, že je jej poskytnutý aj príspevok na bývanie, príspevok
za opatrovanie, prídavok na dieťa a dávka v hmotnej núdzi. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti nie je možné vyhovieť žiadosti a znížiť úhrady na nájomnom v Mestskej ubytovni
na Coburgovej ulici 27.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 21
Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 566, ktorým bola zamietnutá žiadosť
o zníženie nájomného v Mestskej ubytovni Coburgova 27, Trnava.
Materiál č. 13.2
Doplnenie člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom voľbou
Poslancom mestského zastupiteľstva bol pri prezentácii predložený návrh na doplnenie
textu uznesenia.
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Ing. Jozef Pobiecký, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v súčasnosti uplynulo trojročné obdobie činnosti Jána
Popa ako člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom, ktorý bol zvolený MZ uznesením
č. 695/2005. Podľa nadačnej listiny členov správnej rady menuje zakladateľ na základe voľby
v mestskom zastupiteľstve. Podľa článku VII., ods. 3, členom správnej rady môže byť len
fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Trnava alebo fyziká osoba, ktorá sa významným
spôsobom zaslúžil o rozvoj a zveľadenie mesta.
Nadácia Trnava Trnavčanom bola založená Mestom Trnava v novembri 2004. Počas
svojho pôsobenia sa snaží aktivizovať občiansky a kultúrny život v Trnave. V minulom roku
podporila nadácia projekty v celkovej hodnote viac ako 1 699 tis. Sk.
Ing. Bošnák, primátor mesta, dodal, že v dodatku k materiálu je navrhnutý na doplnenie
člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom Ing. Marek Gálik, zástupca firmy TAVOS,
a. s. Ing. Gálik prispieva 2 % do nadácie. Predchádzajúci člen správnej rady bol z firmy
SONY, ktorá v súčasnosti nemôže poskytnúť príspevok a J. Popovi skončilo volebné obdobie.
Rozprava:
Mgr. Rozložník navrhol doplniť do uznesenia Ing. Gálikovi za meno titul. Nevedel, či Ing.
Gálik používa titul PhD. alebo CSc.
Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že mestský úrad preverí, ktorý titul Ing. Gálik
používa a bude doplnený do uznesenia.
V zmysle Organizačneného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva čl. 8
prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo aklamáciou, o čom rozhodujú poslanci mestského
zastupiteľstva verejným hlasovaním. Vzhľadom na to, že v rokovacej miestnosti je
k dispozícii hlasovacie zariadenie Ing. Bošnák, primátor mesta, navrhol stanovenie spôsobu
voľby prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
Kontrolný súčet poslancov: 22
Hlasovaním (22:0:0) mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo spôsob voľby prostredníctvom
hlasovacieho zariadenia.
Na priebeh voľby na doplnenie člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom dozerala
volebná komisia, zriadená v úvode rokovania. Predseda volebnej komisie Ing. Jozef Tomek
po vykonaní aktu voľby skonštatoval, že voľby sa zúčastnilo 22 poslancov. Za zvolenie
Ing. Mareka Gálika, PhD. za člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom hlasovalo 21
poslancov, proti nebol nikto, hlasovania sa nikto nezdržal.
Volebná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na základe výsledkov
doplňujúcej voľby člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom overila platnosť voľby
člena správnej rady.
Za člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom bol zvolený Ing. Marek Gálik, PhD.
zástupca firmy TAVOS, a. s., bytom v Trnave na Komenského ulici č. 18. (Zápisnica
volebnej komisie je v prílohe materiálu č. 13.2.)
Kontrolný súčet poslancov: 24
Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 567, ktorým bol zvolený Ing. Marek
Gálik, PhD. za člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom.
Materiál č. 13.3
Doklad o zabezpečení spolufinancovania pre projekt „Zariadenie na zhodnotenie
odpadov TRNAVA 2. etapa výstavby“

34

Poslancom mestského zastupiteľstva bol pri prezentácii predložený nový návrh uznesenia.
Ing. Jozef Pobiecký, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava v spolupráci so spoločnosťou .A.S.A.
Slovensko spol. s r. o. zabezpečuje prípravu projektu „Zariadenie na zhodnotenie odpadov
Trnava 2. etapa výstavby“ na opätovné predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Výzva na podanie daného projektu bola zverejnená 11. februára 2009. Výstavba zariadenia je
navrhnutá vo stávajúcom areáli zariadenia na zhodnotenie odpadov v susedstve skládky
na komunálny odpad Trnava – Zavar. Druhá etapa výstavby umožní spracovávanie odpadov
pre výrobu tuhého alternatívneho paliva. Dôvodom umiestnenia takéhoto zariadenia v danej
lokalite je potreba znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku a ich energetické využitie,
čo je v súlade s Programom odpadového hospodárstva v rámci Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Trnava. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú výšku
3 239 560 eur, z toho výška spolufinancovania Mestom Trnava 5 % predstavuje sumu
161 993 eur. Mesto Trnava musí preukázať, že má stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby
sa zabezpečila kontinuita procesu počas realizácie projektu. Zároveň musí preukázať, že má
zabezpečené dostatočné spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Na to je potrebné záväzné
vyhlásenie najvyššieho orgánu žiadateľa, t. j. uznesenie mestského zastupiteľstva vo forme,
ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.
Pôvodný návrh uznesenia bol v zmysle zverejnenia Bližšej špecifikácie zoznamu
povinných príloh k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Životné prostredie. Nový návrh uznesenia je doplnený o body:
d) celkové výdavky projektu na projekt predstavujú výšku 3 239 860 eur,
e) celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú výšku 3 239 860 eur,
f) projekt bude zo strany mesta Trnava financovaný z vlastných zdrojov.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 568 k dokladu o zabezpečení
spolufinancovania pre projekt „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby“
v zmysle predloženého materiálu.
Materiál č. 13.4
Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu mesta Trnava
(z jednotlivých programov rozpočtu)
Ing. Jozef Pobiecký, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v zmysle VZN č. 319/2009, ktorým sa určuje metodika
poskytovania grantov z rozpočtu mesta Trnava, bola v januári 2009 vyhlásená súťaž
o získanie grantov. Informácie o súťaži boli uverejnené v Novinkách z radnice č. 1/2009,
MTT, v regionálnej tlači a na webovej stránke mesta Trnava. Žiadatelia mohli posielať svoje
projekty podľa obsahového zamerania do deviatich oblastí. V rámci rozpočtu na rok 2009
vyčlenilo mesto Trnava na poskytovanie grantov a darov finančnú čiastku 214 101 eur. Z toho
pre jednotlivé podporné oblasti je určená čiastka 97 922 eur a v programe granty a dary je
vyčlenená suma 116 179 eur. Na MsÚ v Trnave bolo doručených spolu 580 žiadostí –
projektov o granty a dary v celkovej požadovanej sume 1 039 425 eur. V materiáli sú uvedení
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žiadatelia a odporučená výška finančných grantov komisií. Išlo o Martina Mečiara a združenie
DOMKA – združenie saleziánskej mládeže vo výške 1 700 eur.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Ing. Bošnák, primátor mesta, dodal, že ide o dotáciu navrhnutú komisiami z ich rozpočtu,
nie z darov a dotácií, ktoré budú pripravené na budúce zasadnutie mestskej rady.
V rámci rozpravy neboli k materiálu predložené pozmeňovacie návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 569, ktorým bolo schválené poskytnutie
finančných grantov Martinovi Mečiarovi a združeniu DOMKA- združenie saleziánskej
mládeže.
Materiál č. 13.5
Doklad o zabezpečení spolufinancovania pre projekt „Skládka odpadu Boleráz –
rekultivácia“
Poslancom mestského zastupiteľstva bol pri prezentácii predložený nový návrh uznesenia.
Ing. Jozef Pobiecký, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mesto Trnava zabezpečuje prípravu projektu „Skládka
odpadu Boleráz – rekultivácia“ na opätovné predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Zámerom predmetného projektu je zabezpečiť prekrytie a zrekultivovanie skládky
komunálneho odpadu v katastri obce Boleráz vo vlastníctve mesta Trnava a tým prispieť
k ochrane životného prostredia v dotknutom území. Podľa podmienok výzvy na predkladanie
projektov, žiadatelia verejného sektora, ktorých projekty negenerujú príjmy sa musia podieľať
na spolufinancovaní projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,
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. Na to je potrebné záväzné vyhlásenie najvyššieho
orgánu žiadateľa, t. j. uznesenie mestského zastupiteľstva vo forme, ktorá je uvedená v návrhu
uznesenia.
Pôvodný návrh uznesenia bol v zmysle zverejnenia Bližšej špecifikácie zoznamu
povinných príloh k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Životné prostredie. Nový návrh uznesenia je doplnený o body:
d) celkové výdavky projektu na projekt predstavujú výšku ..... eur,
e) celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú výšku ..... eur,
f) projekt bude zo strany mesta Trnava financovaný z vlastných zdrojov.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Keďže materiál obsahuje dva návrhy uznesení, hlasovalo sa o každom uznesení osobitne.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 570 k dokladu o zabezpečenie
spolufinancovania pre projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“ v zmysle
predloženého materiálu.
Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 571, ktorým sa poveruje primátor mesta
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podpísať uznesenie č. 570 potom, ako bude do uznesenia doplnená presná výška finančných
prostriedkov predstavujúcu 5 % z celkových oprávnených výdavkov na príslušný projekt.

14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mgr. Jozef Pikna opätovne predložil interpeláciu vo veci prevádzkovania Sexshopu
na Halenárskej ulici, nakoľko je v jeho blízkosti základná cirkevná škola a maloletí žiaci
denne prechádzajú okolo sexshopu. Zároveň sa okolo neho prechádza k Arcibiskupskému
úradu. V susedstve prevádzky je Rehoľný dom Sestier božskej lásky, v ktorom sa konajú
duchovné cvičenia a iné liturgické úkony. Mgr. Pikna žiadal aspoň premiestniť prevádzku
sexshopu v rámci Územného plánu mesta, ak nie zrušiť.
Ing. Štefan Bošnák, primátor, uviedol, aby Mgr. Pikna preložil písomnú interpeláciu
na primátora, ktorý ju ďalej postúpi. Dodal, že rehoľné sestry sa už dohodli s vlastníkom
prevádzky sexshopu a prevádzka bude presťahovaná. Iné možnosti nie sú.
Poslanci mestského zastupiteľstva interpelácie predložili v písomnej forme.

20. Záver
Karol Opatovský, predseda návrhovej komisie, zrekapituloval prijaté uznesenia.
Konštatoval, že na 15. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava boli prijaté
uznesenia od č. 520A do č. 571 vrátane, VZN od č. 324 do č. 327 vrátane.

Týmto bol program februárového rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný.

Ing. Bošnák, primátor mesta, v závere rokovania spomenul kultúrne podujatia, ktoré sa
budú konať v meste Trnava. Ide o nasledovné podujatia:
- medzinárodný festival Lumen, ktorý sa koná od 29. 5. do 30. 5. 2009,
- vystúpenie Lúčnice s programom k 60. výročiu jej vzniku, ktoré bude 14. 06. 2009
o 21.00 h v miestnom amfiteátri. Predstavitelia Lúčnice a choreografi požiadali
o neskoršiu hodinu podujatia z dôvodu svetelných efektov počas galaprogramu.
- v Divadle Jána Palárika bude 15. 06. 2009 vystupovať Torontské slovenské divadlo
z Kanady. Budú v ňom účinkovať slovenskí amatérski herci žijúci v Kanade aj
na Slovensku.
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Primátor mesta pripomenul termíny zasadania Mestskej rady mesta Trnava, ktoré budú
02. 06. 2009, 23. 06. 2009 a zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa
uskutoční 30. 06. 2009.
Prítomným poďakoval za účasť na rokovaní a 15. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.
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