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Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 17. februára 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________
Prítomní – podľa prezenčnej listiny:
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
28 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
9 vedúcich odborov mestského úradu
1 vedúci úseku mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
6 riaditelia mestských organizácií
5 riaditeľov základných škôl
2 riaditelia základnej umeleckej školy
4 zástupcovia médií
6 občanov
zapisovateľka

Program:
a/
Otvorenie
1.1
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
a VZN č. 308 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.1
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
2.2
Návrh na poskytnutie grantu mesta Trnava z rozpočtu na rok 2009 pre Hádzanársky
klub 47 Trnava
2.3
Návrh na poskytnutie transferu pre OZ Otvorené srdce v zmysle zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.1
Urbanistická štúdia Komerčná vybavenosť regionálneho významu na privádzači
v Trnave - Modranke – schválenie
4.1
Návrh na udelenie ocenení Mesta Trnava za rok 2008
5.
Majetkové záležitosti
6.1
Predaj bytov
6.2
Návrh na výnimky zo VZN č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny
a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici v Trnave v znení
neskorších predpisov
7.1
Prerokovanie Štatútu Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej
samosprávy trnavského kraja s účasťou Mesta Trnava v orgánoch fondu
8.1
Návrh na doplňujúcu voľbu člena Výboru mestskej časti č. 6 Modranka
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9.1
10.1

11.1

12.1
12.2
13.1
13.2
14.1
15.1

16.1
17.
18.
19.
20.

vo volebnom období 2006 - 2010 z obyvateľov mesta
Zriadenie Materskej školy, Spartakovská 10, Trnava
Prezentácia koncepcie škôl a školských zariadení vychádzajúca z nového školského
zákona v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Trnava
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku 2008 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb
nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
Správa o činnosti ÚHK mesta Trnava za rok 2008
Plán kontrolnej činnosti ÚHK mesta Trnava do 31.8. 2009
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01. 01. 2008
do 31. 12. 2008
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
za obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008
Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku zamestnancov mesta Trnava
a Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
Strategické partnerstvo Mesta Trnava a Slovenskej technickej univerzity,
Materiálovo technologickej fakulty so sídlom v Trnave pri výstavbe Centra
excelentnosti a zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia
v Trnave
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 27. 11. 2008 do 28. 1. 2009
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

14. 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 26 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Z neúčasti na rokovaní
mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnili MUDr. Mariana Čapeľová, Ing. Ján Albert
a Ing. Jozef Pobiecký.
Za overovateľov zápisnice zo 14. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Ján Jobb a Ing. Jozef Klokner.
Na zasadnutí bola overená zápisnica z 13. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 16. decembra 2008. Overovatelia zápisnice Ing. Ľudovít Daučo a Karol
Opatovský 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 PhDr. Ladislava Hrnčírika a Karola Opatovského. Na zasadnutí mestského
zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci MZ Ing. Janka Drábiková
a Ing. Jozef Alchus.
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Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila MUDr. Gabriela
Paveleka, poslanca MZ. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej
komisie navrhnutí poslanci MZ Ing. Eva Zatková a MUDr. Branislav Kramár.
Pripomienky k navrhovanému zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (26:0:1) bolo schválené zloženie návrhovej komisie.
V zmysle bodu 8.1 programu rokovania - Doplňujúca voľba člena výboru mestskej
časti 6. primátor mesta predložil návrh na ustanovenie volebnej komisie. Za predsedu
volebnej komisie odporučil Stanislava Hrica a za členov komisie MUDr. Martina Heribana
a Mgr. Mariana Rozložníka. Pripomienky k navrhovanému zloženiu volebnej komisie neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (24:0:2) bolo schválené zloženie volebnej komisie.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 10. februára 2009 odporučila
doplniť do programu rokovania mestského zastupiteľstva v rámci bodu “5. Majetkové
záležitosti” ako materiál č. 5.20 – Odpredaj stavebných objektov budovaných v rámci stavby
PSA Peugeot/Citroën.
Dôvod: Vzhľadom na zvolané kolaudačné konanie je potrebné urýchlene doriešiť odovzdanie
stavebných objektov do správy a vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti a. s.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania a k návrhu na zaradenie
materiálu 5.20 do programu rokovania neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady k doplneniu programu.
Hlasovaním (27:0:0) bol schválený program rokovania 14. 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, 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 a VZN
č. 308 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia
a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Butko, zástupca primátora, v rámci spravodajskej správy uviedol, že posledná
novelizácia Územného plánu mesta Trnava bola v priebehu roku 2004. Mesto Trnava ako
orgán územného plánovania, ktorý je obstarávateľom tejto projektovej dokumentácie, je
povinný sledovať zmeny. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo aj na základe verejnej
požiadavky, obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. V uplynulom
období vlastníci pozemkov v lokalite Nad Kamenným mlynom požiadali o zmenu Územného
plánu mesta Trnava na plochách mimo zastaveného územia mesta vymedzených pre
poľnohospodársku výrobu pre nízko podlažnú bytovú výstavbu formou rodinných domov.
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Pozemky sú ohraničené z juhu zeleným pásom vymedzeným ÚPN mesta Trnava a areálom
vodného zdroja, zo západu spevnenou komunikáciou a záhradami, z východu navrhovaným
komunikačným prepojením Modranskej a Kamennej cesta v trase podľa Zmeny 01/2008 ÚPN
mesta Trnava. Plocha takto vymedzeného riešeného územia je 15,02 ha s predpokladom
výstavby cca 120 rodinných domov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán územného plánovania obstaral Zmenu O/008
Územného plánu mesta Trnava – Rodinné domy Za traťou 4 – lokalita Nad Kamennou cestou
v potrebnom rozsahu tak, aby bolo možné preveriť vhodnosť riešenia lokality počas verejného
prerokovania návrhu Zmeny O/2008. V dôvodovej správe je uvedené, že súhlas bol daný pod
5/2008, teraz je prerokúvaný ako 4/2008. Zmena O/2008 vo vymedzenom rozsahu rieši:
- nízkopodlažnú bytovú výstavbu formou rodinných domov na vymedzených plochách
lokality,
- mestotvornú polyfunkciu na vymedzených plochách lokality v dotyku s ochranným
pásmom vodného zdroja,
- plochy izolačnej, ochrannej zelene a sprievodnej zelene komunikácií na východnom okraji
na vymedzených plochách lokality v dotyku s navrhovanou komunikáciou,
- plochy lesov, lesoparkov, územie s oddychovo-relaxačným potenciálom v rozsahu
ochranného pásma vodného zdroja Biely Kostol 2. stupňa vnútorného v navrhovanom
období do roku 2020.
Po verejnom prerokovaní Zmeny O/2008 v zmysle platnej legislatívy a obdržaní kladných
stanovísk dotknutých orgánov, organizácii, právnických a fyzických subjektov a po obdržaní
súhlasného záverečného posúdenia Krajského stavebného úradu v Trnave predmetnú zmenu
schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Trnave. Verejnoprávne prerokovanie návrhu zmeny
prebiehalo v termíne od 10. 12. 2008 do 08. 01. 2009, verejné prerokovanie sa uskutočnilo
08. 01. 2009 na Radnici v Trnave. Pripomienky a stanoviská sú spracované v tabuľkovej časti
materiálu. Krajský pozemkový úrad v Trnave udelil súhlas na použitie poľnohospodárskej
pôdy na iné účely v rámci tejto zmeny. Súbežne prebiehalo posudzovanie strategického
dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov. Obvodný úrad životného prostredia Trnava vydal rozhodnutie
dňa 30.01.2009, že navrhovaný strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo spracované a vyvesené dňa 27. 01. 2009. K VZN
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 neboli k nemu uplatnené pripomienky.
Mestská rada bola informovaná o kladnom stanovisku Krajského stavebného úradu
v Trnave.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Daučo uviedol, že Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
MZ sa predloženým materiálom zaoberala. Materiál prerokovala a nemá žiadne pripomienky.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky a doplnky k materiálu neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
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Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 479, ktorým bolo schválené VZN
č. 323, ktorým sa dopĺňa VZN č. 227 v neskorších zneniach o územnom pláne mesta Trnava
a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

Materiál č. 2.1
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora, predniesol spravodajskú správu k materiálu.
Uviedol, že aktualizácia bola pôvodne širšie koncipovaná. Na porade vedenia Mesta Trnava
bolo predložených viac návrhov k aktualizácii rozpočtu, ale bolo rozhodnuté, že 1.
aktualizácia rozpočtu bude predkladaná na rokovanie MZ z dôvodu pokračovania výstavby
južnej komunikácie financovanej z transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Ministerstva hospodárstva SR. Ide o 90 mil. Sk na strane príjmov aj výdavkov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnením v dôvodovej správe materiálu o informáciu s bližšou špecifikáciu
komunikácie.
Spracovateľ materiálu doplnil dôvodovú správu za pôvodný text o nasledovné:
Ide o dofinancovanie stavby „Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot/Citroën
Trnava“, Južná komunikácia na stavebných objektoch:
- vetvy mimoúrovňovej križovatky
- dokončenie mosta nad železničnou traťou Trnava – Sereď
- realizácia trvalého trakčného vedenia
- rekonštrukcia verejného osvetlenia mosta Modranka a príslušných vetiev
mimoúrovňovej križovatky
- osadenie zábradlia pozdĺž cestného telesa, montáž zvodidiel, terénne úpravy pozdĺž
cestného telesa komunikácie, dopravné značenie, realizácia náhradnej výsadby.
Spravodajca MR uviedol, že stavba je ukončená. Pripravuje sa kolaudácia a odovzdanie
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
Na nasledujúcom zasadnutí MZ bude širšia aktualizácia rozpočtu. Zvýšila sa
odpočítateľná položka na zamestnanca a mesiac, čím sa znížia výnosy z dane. Pre Mesto
Trnava to predstavuje cca 35 – 40 mil. Sk, o čo bude treba na nasledujúce zasadnutie MZ
upraviť výdavky, ktoré dosť výrazne zasiahnu do rozpočtu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 480 k 1. aktualizácii rozpočtu mesta
Trnava na rok 2009.
Materiál č. 2.2
Návrh na poskytnutie grantu mesta Trnava z rozpočtu na rok 2009 pre Hádzanársky
klub 47 Trnava
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora, predniesol spravodajskú správu k materiálu.
Spomenul zápas s Prešovom, ktorý videl v televízii. Uviedol, že súčasný káder je nováčik
osemčlennej extraligy a snaží sa nadviazať na slávne kapitoly trnavskej hádzanej. Jeho
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pozícia je sťažená takmer amatérskymi podmienkami, pretože vedeniu klubu sa nepodarilo
získať sponzora v spoločnosti významných podnikov a firiem. Poskytnutie dotácie zo strany
mesta by umožnilo Hádzanárskemu klubu 47 Trnava dohrať majstrovskú sezónu 2008/2009
medzi slovenskou elitou. V prípade kladného posúdenia žiadosti pomôže grant dokončiť
dlhodobé súťaže aj ďalším tímom HK 47 Trnava – žiakom a dorastencom. Uviedol, že
v Trnave bolo vychovaných veľa hráčov aj trénerov, ktorí v súčasnosti hrajú v iných kluboch.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnou technickou úpravou:
V schvaľovacej časti uznesenia v bode „1. Schvaľuje“ vypustiť konverzný kurz
a ponechať sumu len v eurách.
Rozprava:
Ing. Daučo uviedol, že ako bývalý hádzanár schvaľuje materiál. Prikláňa sa k tomu, aby
sa o tejto téme hovorilo aj na iných fórach z dôvodu lepších podmienok pre hádzanársky klub.
Verí, že v Trnave sa týmto počinom dostane hádzaná na inú úroveň. Schvaľuje záležitosť
a drží hádzanárom palce.
Ing. Tomek berie materiál ako prvú pomoc pre Hádzanársky klub v Trnave v takom stave,
ako sa nachádza. Predpokladá, že mestské zastupiteľstvo materiál schváli. Na okraj dodal, že
Hádzanársky klubu Banská Bystrica po úspešných rokoch ženskej hádzanej musel odstúpiť
z nedostatku finančných prostriedkov. Verí, že Hádzanársky klub v Trnave tento ročník dohrá
so cťou.
Podotkol, že do budúcnosti by mestská rada a mestské zastupiteľstvo potrebovalo viac
informácií a predrokovaní. Považuje tento krok za nevyhnuté schváliť.
V rámci rozpravy neboli predložené ďalšie pripomienky a návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (24:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 481 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 2.3
Návrh na poskytnutie transferu pre OZ Otvorené srdce v zmysle zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora, predniesol spravodajskú správu k materiálu.
Uviedol, že v Trnave pôsobí občianske združenie Otvorené srdce. Združenie požiadalo
Mestský úrad v Trnave o spolufinancovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Svoju činnosť vykonáva od roku 2006, kedy malo z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR udelenú akreditáciu. Činnosť vykonáva ambulantne na Ulici Starohájska č. 2
v Trnave v priestoroch polikliniky. V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov sa združenie zaoberá
poskytovaním dostupnej sociálnej, psychoterapeutickej a poradenskej pomoci dospelým
závislým klientom a ich príbuzným v meste Trnava a v širokom okolí mesta. Hlavnou úlohou
združenia je predchádzať vzniku krízových situácií v rodine a redukovať vážne sociálne
a osobné problémy spôsobné závislosťou; zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov
spoločnosti; integrácia závislých klientov do života v spoločnosti. Práca, ktorú vykonáva
združenie Otvorené srdce je veľmi náročná a zároveň je poskytovaná každodenne na vysokej
profesionálnej úrovni. Združenie predložilo štatistické údaje poskytovaných služieb za rok
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2008, ktoré sú uvedené v prílohe materiálu. Transfer bude po schválení MZ poskytnutý
z programu č. 8 „Príspevky občanom a deťom v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.“
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 482 k návrhu na poskytnutie transferu
pre OZ Otvorené srdce v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 3.1
Urbanistická štúdia Komerčná vybavenosť regionálneho významu na privádzači
v Trnave - Modranke – schválenie
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora, predniesol spravodajskú správu k materiálu.
Uviedol, že dôvodová správa materiálu je spracovaná podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zadanie bolo prijaté
uznesením MZ č. 467/2008.
Z hľadiska funkcie bude navrhovaný komplex plniť funkciu prechodného ubytovania,
administratívy, kongresového centra, logistiky, obchodnej a zábavno-spoločenskej
vybavenosti. Tieto funkcie sú rozdelené do 8 samostatných objektov. Ku každému objektu
prislúchajú plochy vonkajšieho, resp. podzemného parkovania (resp. podzemných
parkovacích garáží). Všetky objekty navrhovanej koncepcie sú pripojené na siete technickej
a inžinierskej vybavenosti v rozsahu potrebnom na ich prevádzku.
Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie
ohraničeného územia, zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie novonavrhovaných
objektov na verejný komunikačný systém a územia priamo súvisiaceho s vnútornými
prevádzkovými vzťahmi. Dopravné riešenie zohľadňuje a dopĺňa jestvujúci stav dopravných
komunikácií v lokalite Trnava – Modranka. V súčasnosti je pozemok dopravne obsluhovaný
obrábacími vozidlami rastlinnej výroby. Všetky inžinierske siete sú napojené.
Záver dôvodovej správy obsahuje záznam z prerokovania urbanistickej štúdie
a vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k štúdii.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Daučo uviedol, že Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
MZ materiál prerokovala. Súhlasí s doplnkom územného plánu.
V rámci rozpravy neboli predložené ďalšie pripomienky a návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 483 v zmysle predloženého materiálu.

9
Materiál č. 4.1
Návrh na udelenie ocenení Mesta Trnava za rok 2008
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Materiál č. 4.1 – Návrh na udelenie ocenení Mesta Trnava za rok 2008 bol poslancom MZ
zaslaný spolu so Spoločným spravodajcom.
PhDr. Ladislav Hrnčírik, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Komisia pre udeľovanie ocenení pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Trnava v zmysle VZN č. 315/2008 prehodnotila materiál a odporúča
materiál schváliť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
MUDr. Pavelek navrhol v ukladacej časti návrhu uznesenia v bode b) špecifikovať
námestie, na ktoré sa má realizovať osadenie pamätnej tabule a tiež doplniť termín plnenia.
Ing. Bošnák, primátor, uviedol, že termín je pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie –
november 2009. Pamätná tabuľa bude osadená na Trojičnom námestí.
Návrh MUDr. Paveleka mal charakter technickej pripomienky, poslanci o ňom osobitne
nehlasovali.
V rámci rozpravy neboli predložené ďalšie pripomienky a návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 484 k návrhu na udelenie ocenení
Mesta Trnava za rok 2008.

Materiál č. 5
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR k bodu č. 5 – Majetkové záležitosti: Eduard Čechovič
Spravodajca mestskej rady ku každému materiálu uviedol spravodajskú správu.

Materiál č. 5.1
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy
na predaj bytu
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že na základe uznesenia MZ č. 331/2008 bola Majetkovou
komisiou MZ a Mestským úradom v Trnave realizovaná obchodná verejná súťaž
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu. Pred zasadnutí mestského zastupiteľstva
sa konalo rokovanie Majetkovej komisie MZ, na ktorom sa uskutočnilo otváranie obálok
s ponukami na kúpu bytov. Bola predložená jedna ponuka od Renáty Posovej na kúpu
jednoizbového bytu č. 7 na Ulici A. Hlinku č. 54 v Trnave vo výške 18 500,– eur.
Majetková komisia MZ navrhuje, tak ako v minulosti, znížiť minimálnu východiskovú
cenu o 25 % a znovu uskutočniť ponuku na odpredaj bytov.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
V rámci rozpravy neboli predložené ďalšie pripomienky a návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 485 k vyhodnoteniu obchodnej verejnej
súťaže, ktorým bol schválený predaj jednoizbového bytu č. 7 na Ulici A. Hlinku č. 54
v Trnave Renáte Posovej.
Keďže E. Čechovič predložil návrh na uznesenie k zníženiu minimálnej východiskovej
ceny bytov zaradených na odpredaj.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 486 k zníženiu minimálnej
východiskovej ceny bytov zaradených na odpredaj.

Materiál č. 5.2
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/91 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5719 na Tehelnej ulici 23, 24, 25 a 26 v Trnave
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že vlastníci družstevných bytov v bytovom dome
na Tehelnej ulici č. 23, 24, 25 a 26 požiadali o odpredaj spoluvlastníckych podielov
na pozemkoch pod bytovým domom.
Majetková komisia MZ odporučila, aby kupujúci uhradili správne poplatky spojené
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností v zmysle zákona.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 487, ktorým bol schválený predaj
spoluvlastníckych podielov na pozemku vlastníkom bytov.

Materiál č. 5.3
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/4 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6862 Na hlinách 56, 57, 58 a 59 v Trnave
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že vlastníci družstevných bytov v bytovom dome
Na hlinách č. 56, 57, 58 a 59 požiadali o odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch
pod bytovým domom.
Majetková komisia MZ odporučila, aby kupujúci uhradili správne poplatky spojené
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností v zmysle zákona.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 488, ktorým bol schválený predaj
spoluvlastníckych podielov na pozemku vlastníkom bytov.

Materiál č. 5.4
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom
bytov v bytových domoch na Ul. G. Dusíka 44, Ul. gen. Goliána 46 a na Ul. Tehelnej 4
v Trnave
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že vlastníci družstevných bytov v bytovom dome na Ulici
G. Dusíka 44, Ulici gen. Goliána 46 a na Ulici Tehelná 4 požiadali o odpredaj
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovým domom.
Majetková komisia MZ odporučila, aby kupujúci uhradili správne poplatky spojené
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností v zmysle zákona.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 489, ktorým bol schválený predaj
spoluvlastníckych podielov na pozemku vlastníkom bytov.

Materiál č. 5.5
Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Jarnej v Trnave manželom Vaškovým
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že pozemok v minulosti užívali manželia Vaškoví ako dvor,
na ktorom majú umiestnenú vstupnú bránu a šachtu niekoľko rokov. Majetková komisia MZ
odporučila predať pozemok manželom Vaškovým. Časť pozemku s výmerou 64 m2 pri
schodoch na Jarnú ulicu zostáva vo vlastníctve Mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 490, ktorým bol schválený predaj časti
pozemku v k. ú. Modranka na Ulici Jarná.
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Materiál č. 5.6
Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Bosniackej v Trnave manželom
Machovičovým
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Majetková komisia MZ na svojom zasadnutí
11. 11. 2008 odporučila predať časti pozemkov s podmienku, že navrhnutá časť záberu sa
bude od hranice pozemku 296/2 na juhovýchodnej strane, kde sa nachádza stará lipa, zužovať
v priamej línii do rohu p. č. 296/3, za cenu 1000 Sk/m2.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 491, ktorým bol schválený predaj častí
pozemkov k. ú. Modranka v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.7
Priamy predaj pozemkov na Coburgovej ul. (SMART, s.r.o.)
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že z dôvodu plánovaného rozšírenia predajných
a skladových priestorov požiadala spoločnosť SMART, s. r. o., o predaj časti pozemku
vo vlastníctve mesta. Majetková komisia MZ neodporučila odpredaj časti pozemku, nakoľko
s jeho využitím sa uvažuje pri vybudovaní prepoja sídliska Prednádražie s Coburgovou
ulicou. Vzhľadom na záporné stanovisko k odpredaju časti pozemku spoločnosť SMART, s. r.
o., požiadala o odkúpenie pozemkov parc. č. 8679/5, 8679/7 a 8679/9. Predmetné pozemky sú
taktiež situované vedľa ich pozemkov, ale z inej strany.
Majetková komisia sa žiadosťou zaoberala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve spoločnosti SMART, s. r. o.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s preverením, či sa predaj týka aj pozemoku pod chodníkom.
Stanovisko spracovateľa materiálu po preverení:
Z geometrického plánu č. 154/2008 na zameranie ukončenej rekonštrukcie komunikácie
na Coburgovej ulici, vypracovanom Ing. Petrom Bacigálom vyplýva, že chodník je
situovaný na pozemku parc. č. 9033/2. Pozemky parc. č. 8679/5 a 8679/7 nie sú chodníkom
dotknuté.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 492, ktorým bol schválený predaj
pozemkov na Coburgovej ulici v zmysle materiálu.
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Materiál č. 5.8
Predaj pozemku na výstavbu v lokalite Ulice Dohnányho v Trnave
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol skutočnosti z dôvodovej správy a zo zápisnice z 9. riadneho
zasadnutia MZ, ktoré sa uskutočnilo 22. 04. 2008. Na 9. riadnom zasadnutí MZ bol
predložený materiál č. 6.2 k predaju pozemku pre výstavbu na Ulici Dohnányho v Trnave.
Hlasovaním bol prijatý návrh na stihnutie materiálu.
Majetková komisia MZ sa materiálom zaoberala a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve spoločnosti TAJ REAL, s. r. o.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Tomek predniesol pozmeňujúci návrh k uzneseniu – v schaľovacej časti uznesenia
v bode 1. zvýšiť sumu 116,1787 eura/m2 na 150,– eur/m2. Ako dôvod uviedol, že Mesto
Trnava kupovalo pozemok pod parkoviskom v širšom centre za 4 300,– Sk/m2.
V rámci rozpravy neboli predložené ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (12:3:11) nebol prijatý pozmeňujúci návrh Ing. Tomeka.
Hlasovaním (11:4:11) nebol prijatý pôvodný návrh uznesenia v zmysle predloženého
materiálu.
Nakoľko nebol prijatý pozmeňujúci návrh Ing. Tomeka ani pôvodný návrh uznesenia,
uvedený v materiáli, primátor mesta prerušil rokovanie na nevyhnutný čas. V zmysle
Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, keď mestské
zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, pracovné predsedníctvo vypracuje nový návrh
uznesenia, o ktorom dá predsedajúci hlasovať.
MUDr. Pavelek, predseda návrhovej komisie, predniesol nový návrh uznesenia k predaju
pozemku na výstavbu v lokalite Ulice Dohnányho v Trnave v nasledovnom znení:
„Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje vrátenie materiálu na prerokovanie Majetkovej komisie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava. Termín: 31. 03. 2009“
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (18:2:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 493, ktorým bolo schválené vrátenie
materiálu k predaju pozemku na výstavbu na Ulici Dohnányho v Trnave na prerokovanie
Majetkovej komisie MZ.

Materiál č. 5.9
Zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Trnava – Modranka
Počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bol rozdaný dodatok k materiálu
– Zámer mesta Trnava s plochou ihriska Farárka, rozšírenie cintorína v Modranke.
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že dňa 15. 12. 2008 bola na Mestskom úrade v Trnave
zaevidovaná výzva občanov, podpísaná 118 obyvateľmi mestskej časti Modranka, na
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zachovanie ihriska Farárka na pozemkoch v majetku Mesta Trnava a zachovanie funkcie
verejne prístupného priestoru. Dňa 12. 01. 2009 bola na MsÚ v Trnave zaevidovaná petícia
občanov, podpísaná 377 obyvateľmi mestskej časti Modranka, ktorí podporujú zmenu
pozemkov medzi Mestom Trnava a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Trnava – Modranka
za účelom rozšírenia cintorína v Modranke, s podmienkou, že na časti pozemkov v k. ú.
Modranka p. č. 859 a 854 bude ponechané detské ihrisko.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (16:5:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 494, ktorým bola schválená zámena
pozemkov v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.10
Informatívna správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť
v roku 2008
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že ide o každoročne predkladanú správu, ktorá informuje
o prípadoch, keď komisia neodporučila vyhovieť žiadosti a nebol spracovaný samostatný
materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, resp. Mestskej rady mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 495 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.11
Súhlas so zmenou situovania vŕtaných studní pre stavbu Tenisové centrum (Ulica J.
Hajdóczyho)
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že uznesením č. 861/2006 súhlasilo mestské zastupiteľstvo
s použitím pozemku v športovom areáli Slávia na Ulici J. Hajdóczyho v Trnave
na umiestnenie vŕtaných studní (2 ks čerpacích a 2 ks vsakovacích) pre tepelné čerpadlá pre
stavbu spoločnosti Tenisové Centrum, a. s., J. Bottu, Trnava. Listom z 13. 11. 2008 požiadala
spoločnosť Tenisové centrum, a. s., o povolenie na realizáciu zmeny umiestnenia 2 ks
vŕtacích studní (1 ks čerpacej a 1 ks vsakovacej), z dôvodu čiastočnej nefunkčnosti 1 ks
vsakovacej studne.
Majetková komisia MZ uvedenú žiadosť prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu súhlasiť s realizáciu 2 ks vŕtaných studní a prekládkou časti vodovodných
rozvodov podľa priloženej situácie v materiáli.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 495 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.12
Zrušenie a vstup do likvidácie spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o.
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v rámci príprav výstavby výrobného podniku Peugeot
Citroën Automobiles, S. A., bola za účelom výkupu pozemkov a prípravy vykupovanej
plochy založená spoločnosť Trnavainvest, s. r. o., so 100 % majetkovou účasťou Mesta
Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. 178/2003 schválilo projekt
rozdelenia spoločnosti Trnavainvest, s. r. o. na dve obchodné spoločnosti so 100 %-nou
majetkovou účasťou Mesta Trnava – Trnavainvest I., s. r. o., a INVEST Trnava, s. r. o.
Vzhľadom na to, že spoločnosť INVEST Trnava, s. r. o., už záväzky vyplývajúce
zo Zmluvy o investičnej spolupráci medzi spoločnosťou Peugeot Citroën Automobiles, S. A.,
a Slovenskou republikou v priebehu 2 - 3 týždňov splní, je ďalšia existencia spoločnosti
neopodstatnená. Preto je navrhnuté zrušenie a vstup do liklivdácie spoločnosti INVEST
Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava ku dňu 01. 04. 2009. Likvidácia spoločnosti sa vykonáva
na základe §§ 70 – 75a Obchodného zákonníka. Cieľom likvidácie je uspokojenie nárokov
všetkých veriteľov spoločnosti a rozdelenie čistého obchodného imania medzi spoločníkov.
V tomto prípade je to iba Mesto Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 497, ktorý bolo schválené zrušenie
a vstup do likvidácie spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o. Hlavná č. 5, Trnava v zmysle
predloženého materiálu.

Materiál č. 5.13
Predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na Ulici Halenárska (HV –
Centrum, s. r. o.)
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v minulosti
schválilo spoločnosti HV-Centrum, s. r. o., Hlavná 2, Trnava, odpredaj zmluvou o budúcej
kúpnej zmluve časti pozemku parc. č. 577 s výmerou 750 m2 a časti pozemku parc. č. 590/3
s výmerou 100 m2 na Ulici Halenárska na výstavbu polyfunkčného objektu. Celková výmera
odpredaných pozemkov bola 850 m2.
Spoločnosť HV – Centrum, s. r. o., požiadala o predĺženie termínu začatia výstavby.
Svoju žiadosť odôvodnila tým, že zabezpečenie niektorých stanovísk orgánov štátnej správy
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bolo komplikované a časovo zdĺhavé. Zdržanie spôsobilo aj vybavovanie novej trafostanice,
nakoľko v danej lokalite je nedostatočná kapacita elektrickej energie. Podľa odhadu
spoločnosti termín začatia výstavby je aktuálny k 01. 05. 2009.
Majetková komisia MZ sa zaoberala žiadosťou a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť predĺženie termínu začatia výstavby do 30. 04. 2009. Na návrh vedenia mesta
a primátora mesta je predĺženie začatia výstavby navrhnuté do 31. 05. 2009.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 498, ktorý bolo schválené predĺženie
termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu do 31. 05. 2009 v zmysle predloženého
materiálu.

Materiál č. 5.14
Predĺženie doby nájmu poľnohospodárskej pôdy pod stavbami poľných stojísk
(SEMAT a. s.)
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že spoločnosť SEMAT a. s. užíva pozemky vo vlastníctve
Mesta Trnava nachádzajúce sa v lokalite Kočišské a Mníšske na základe nájomnej zmluvy,
uzatvorenej na dobu určitú od 01. 01. 2008 do 30. 09. 2017. Nájomca poľnohospodárskej
pôdy požiadal o dlhodobý prenájom pozemkov pod stavbami poľných hnojísk na dobu 50
rokov.
Majetková komisia MZ na svojom zasadnutí prerokovala uvedenú žiadosť a odporúča
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s predĺžením doby nájmu na 30 rokov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 499, ktorý bolo schválené predĺženie
prenájmu časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.15
Prenájom pozemku pre výstavbu v areáli skládky na Ul. Zavarská v Trnave
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva uzatvorilo
Mesto Trnava a TERRASYSTEMS, s. r. o., Banská Bystrica, zmluvu o spolupráci.
Spoločnosť na základe zmluvy zrealizovala a prevádzkuje na skládke komunálneho odpadu
na Ulici Zavarská v Trnave zariadenie na zber a zneškodňovanie skládkového plynu, ktorý
vzniká rozkladom uloženého odpadu v telese skládky. Spoločnosť má v záujme vybudovať
Plynový elektrický zdrojový agregát. Náklady súvisiace s realizáciou projektu bude znášať
spoločnosť TERRASYSTEMS, s. r. o. Príjmy z predaja elektrickej energie budú patriť
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spoločnosti TERRASYSTEMS, s. r. o., až do chvíle, kým sa nesplatia náklady stavby.
Od vtedy sa budú výnosy z predaja deliť pre Mesto Trnava a spoločnosť TERRASYSTEMS,
s. r. o., v pomere 50:50. Pre žiadosť o finančný príspevok musí mať spoločnosť usporiadaný
vzťah k pozemku na výstavbu. Na základe uvedeného je navrhnutý prenájom časti pozemku
vo vlastníctve Mesta Trnava o výmere 48 m2 spoločnosti TERRASYSTEMS, s. r. o., na účel
výstavby a prevádzky stavby „Plynový elektrický zdrojový agregát, využitie skládkového
plynu na výrobu elektrickej energie na skládke TKO Trnava“ na dobu 15 rokov za nájomné
vo výške 1 euro/m2/rok, odo dňa rozhodnutia o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
Majetková komisia MZ odporúča na využite výroby elektrický agregát.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 500, ktorý bolo schválené predĺženie
prenájmu pozemku v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.16
Usporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Trnava
a spoločnosťou INVEST Trnava, s. r. o.
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že spoločnosť Invest Trnava, s. r. o., ktorej
100 %-ným vlastníkom je Mesto Trnava realizuje inžiniersku činnosť pri výstavbe závodu
PSA. V tomto období sú uskutočňované posledné investičné akcie súvisiace s dopravným
napojením výrobného závodu PSA Peugeot/Citroën Trnava – Južnou komunikáciou. Mesto
Trnava poskytuje spoločnosti finančné prostriedky na základe faktúr vystavených
spoločnosťou obsahujúcich súpis vykonaných služieb a prác, predstavujúcich refakturáciu
príslušných cien, ktoré je spoločnosť povinná zaplatiť dodávateľom služieb a prác. Časť
neuhradených faktúr vo výške 56.366.800,90 Sk dohodlo Mesto Trnava a spoločnosť
INVEST Trnava, s. r. o. usporiadať formou zníženia majetkového vkladu Mesta Trnava
do vlastného imania spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o. Na valnom zhromaždení bolo
schválené rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o. , nad rámec
základného imania spoločnosti INVEST Trnava, s .r. o., k 31. 12. 2008 o hodnotu
56.366.800,90 Sk.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (25:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 501 v zmysle predloženého materiálu.

18
Materiál č. 5.17
Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Prechodnej ulici
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Ing. Miloš Mikinič podal žiadosť o predaj pozemku pod
garážou. Podľa postupu pri odpredaji mestských pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava bola
cena pozemku v tejto lokalite stanovená podľa uznesenia MZ č. 308/2004 – k zmenám cien
pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v k. ú. Trnava – kategória „A“, kde cena
za pozemok pod garážou je 130,– Sk/m2, t. j. 4,3152 eura/m2.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 502, ktorým bol schválený predaj pozemku
vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Prechodnej ulici v zmysle predloženého
materiálu.

Materiál č. 5.18
Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Seredskej v Trnave manželom Cabadajovým
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že manželia Cabadajoví, bytom Ulica Seredská 11, Trnava,
požiadali o odkúpenie pozemku – predzáhradky pred rodinným domom v ich vlastníctve.
Majetková komisia MZ na svojom zasadnutí odporučila predať časť pozemku p. č. 1893
manželom Cabadajovým za cenu 200 Sk/m2 zároveň odporučila urobiť prepočet sumy
na eura.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 503, ktorým bol schválený predaj pozemku
v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.19
Kúpa pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou III., Trnava „Komunikácie
a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“ do vlastníctva, správy
a údržby Mesta Trnava
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Imrich Gažo a spoločnosť TRANSTAV TT, s. r. o., Opoj
ponúkli po zasadnutí Majetkovej komisie MZ do majetku mesta 8 907 m2 pozemkov pod
budúcou verejnou miestnou komunikáciou v IBV Za traťou III. a Imrich Gažo ponúka
do majetku mesta stavby miestnej komunikácie a spevnených plôch, sadových úprav
a verejného osvetlenia. Zároveň v súvislosti s realizáciou IBV Za traťou III., Trnava, žiadajú
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o uzatvorenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na pozemky a stavby ako nevyhnutnej
podmienky pre vydanie stavebného povolenia a skorého začatia stavieb v jarných mesiacoch.
Pán Gažo na základe predloženej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z 22. 08. 2008 má
do 30. 06. 2009 odkúpiť spoluvlastnícky podiel 13/15 na pozemku par. č. 10806/342
od siedmich spoluvlastníkov. Pán Gažo navrhuje za 8 567 m2 pozemkov kúpnu cenu 1 euro.
Za stavbu miestnej komunikácie, spevnených plôch a sadových úprav kúpnu cenu 1 euro
a za stavbu verejného osvetlenia kúpnu cenu 1 euro. Spoločnosť TRANSTAV TT navrhuje
za 340 m2 pozemku pod miestnou komunikáciu kúpnu cenu 1,19 eura, vrátane 19 % DPH.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov. Mestská rada zároveň odporučila pred rokovaním
mestského zastupiteľstva doplniť materiál o stanovisko Majetkovej komisie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava.
Majetková komisia MZ na zasadnutí 17. 02. 2009 materiál prerokovala a odporučila
schváliť.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 504, ktorým bola schválená kúpa
pozemkov a skolaudovaných stavieb v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 5.20
Odpredaj stavebných objektov budovaných v rámci stavby „Dopravné napojenie
výrobného závodu PSA Peugeot/Citroen – Južná komunikácia km 0,000-0,650“
a pozemkov pod objektom do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti , a. s.
Materiál č. 5.20 bol členom Mestskej rady mesta Trnava predložený pri prezentácii.
Poslancom mestského zastupiteľstva bol zaslaný spolu so Spoločným spravodajcom. Pri
prezentácii bol rozdaný návrh na úpravu bodu č. 3 návrhu uznesenia. Ako dôvod spracovateľ
materiálu uvádza, že z rokovania so zástupcami spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o.,
vyplynulo, že v spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., zabezpečuje zmluvný prevod
nehnuteľného majetku iný odbor, ako prevod pozemkov, čím by mohlo dôjsť k predĺženiu
termínu uzavretia kúpnej zmluvy.
Eduard Čechovič, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že súčasťou predmetnej stavby sú aj objekt SO 101 – Vetvy
mimoúrovňovej križovatky Modranka a objekt SO 601-00/21 – Rekonštrukcia verejného
osvetlenia – časť NDS. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR povolilo výnimku
zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/21 Trnava – Nitra s podmienkou
prevedenia ukončenej stavby darovacou zmluvou na spoločnosť Národná diaľničná
spoločnosť, a. s., ako správcu cesty I/51. Vzhľadom na to, že na 25. 02. 2009 je zvolané
kolaudačné konanie a je predpoklad, že stavby bude úspešne skolaudovaná, je potrebné
urýchlene doriešiť odovzdanie stavieb „Vetvy mimoúrovňovej križovatky Modranka“
a objektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť NDS“ do správy a vlastníctva
kompetentnej organizácie v zmysle podmienky MDPaT SR. Nakoľko podľa zákona je
darovanie nehnuteľného majetku obce neprípustné, navrhuje sa odpredať Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s., uvedený objektov za 1,– euro. Z dôvodu nutnosti prevzatia stavby správcom
cesty I/51 dňom kolaudácie kúpna zmluva bude uzavretá pred kolaudáciou, ale platnosť
nadobudne až dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov. Mestská rada zároveň odporučila pred rokovaním
mestského zastupiteľstva doplniť materiál o stanovisko Majetkovej komisie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava.
Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na zasadnutí 17. 02. 2009
materiál prerokovala a odporučila schváliť.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 505, ktorým bol schválený predaj
ukončených stavebných objektov v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 6.1
Predaj bytov
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
PhDr. Ján Žitňanský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v materiáli ide o 5 bytov v rôznych 5 lokalitách. Ceny
boli prekontrolované.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 506, ktorým bol schválený predaj bytov
v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 6.2
Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici
v Trnave v znení neskorších predpisov
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
PhDr. Ján Žitňanský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Ingrid Kováčová vzhľadom na jej zložitú situáciu
poprosila o urgentné riešenie bytového problému. Menovaná má podanú žiadosť o pridelenie
nájomného bytu pre MR na Veternej ulici 18 C – F od apríla 2008. býva v prenajatom byte
Na hlinách 36 v Trnave. Majiteľ tohto bytu jej oznámil, že je potrebné sa z bytu vysťahovať,
pretože chce svoj byt naďalej užívať. Jej syn Patrik Kováč je ťažko zdravotne postihnutý.
Bytová komisia MZ odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť výnimku a vydať súhlas
na nájom bytu na Veternej ulici 18/C. Po schválení sa môže p. Kováčová nasťahovať,
nakoľko byt je už opravený.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 507, ktorým bola schválená výnimka
z VZN č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 7.1
Prerokovanie Štatútu Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy
trnavského kraja s účasťou Mesta Trnava v orgánoch fondu
Spravodajca MR: Michal Okruhlica
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že na podnet Trnavského samosprávneho kraja a v zmysle
Memoranda o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a regionálnych
združení miest a obcí v Trnavskom kraji bol zriadení Centrálny krízový fond. Účelom fondu
je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných
pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí na území obcí Trnavského samosprávneho kraja
na základe solidarity a vzájomnej pomoci.
Podľa zákona o obecnom zriadení si obec môže na plnenie svojich úloh zriadiť
mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného
dôvodu môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená
obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel. Taktiež podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec môže
poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy
pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy,
havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
Mesto Trnava vo fonde zastupuje primátor ako štatutárny zástupca mesta. Podľa štatútu
fondu je primátor podpredsedom Rady fondu a zároveň členom Rady fondu.
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Zastupiteľstvom TTSK
a Radami regionálnych ZMO v Trnavskom kraji. Keďže jedným z členov Centrálneho
krízového fondu bude aj Mesto Trnava, je potrebné, aby Rada fondu doplnila článok XI.
o nasledovné: „Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
Zastupiteľstvom TTSK, Radami regionálnych ZMO v Trnavskom kraji a Mestským
zastupiteľstvom mesta Trnava.“
Rozpočet vo výdavkovej časti počíta s príspevkami do tohto fondu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 508 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 8.1
Návrh na doplňujúcu voľbu člena Výboru mestskej časti č. 6 Modranka vo volebnom
období 2006 - 2010 z obyvateľov mesta
Spravodajca MR: Karol Opatovský
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Karol Opatovský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Mgr. Dušana Šarvaicová, členka Výboru mestskej časti
č. 6 – Modranka, požiadala o uvoľnenie z členstva VMČ. Výbor mestskej časti č. 6 –
Modranka v nadväznosti na predmetnú žiadosť predložil návrh na dopľujúcu voľbu nového
člena výboru – Emila Šaštinského.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rámci rozpravy iné návrhy, resp. pripomienky k materiálu vznesené neboli.
V zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva čl. 8
prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo aklamáciou, o čom rozhodujú poslanci mestského
zastupiteľstva verejným hlasovaním. Ing. Bošnák, primátor mesta, vzhľadom na to, že
v rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie, navrhol stanovenie spôsobu
voľby prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:0) MZ odsúhlasilo spôsob voľby prostredníctvom hlasovacieho
zariadenia.
Hlasovaním (26:0:0) bola odsúhlasená voľba Emila Šaštinského za člena VMČ č. 6 –
Modranka.
Na priebeh voľby členov výborov mestských častí dozerala volebná komisia, zriadená
v úvode rokovania. Predseda volebnej komisie Stanislav Hric po vykonaní aktu voľby
skonštatoval, že voľby sa zúčastnilo 28 poslancov. Za zvolenie Emila Šaštinského za člena
Výboru mestskej časti č. 6 – Modranka hlasovalo 26 poslancov, proti nebol nikto, hlasovania
sa nikto nezdržal.
Volebná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na základe výsledkov
doplňujúcej voľby člena Výboru mestskej časti mesta č. 6 - Modranka overila platnosť voľby
za člena výboru. Za člena Výboru mestskej časti č. 6 Modranka bol zvolený Emil Šaštinský,
bytom Seredská 203, Trnava – Modranka. (Zápisnica volebnej komisie je v prílohe zápisnice.)
Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 509, ktorým bol do Výboru mestskej
časti č. 6 – Modranka zvolený nový člen výboru – Emil Šaštinský.

Materiál č. 9.1
Zriadenie Materskej školy, Spartakovská 10, Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Ing. Jozef Tomek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v zmysle uznesenia MZ č. 355/2008 k racionalizačnému
opatreniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bolo MsÚ
v Trnave uložené pripraviť zriadenie novej materskej školy, nakoľko kapacita materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nestačí pokryť požiadavky obyvateľom mesta.
Kapacita novej MŠ bude štyri triedy s cca 85 deťmi. V zmysle zákona NR SR č. 596/2008
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obec pri
výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje materské školy. Mesto Trnava obdržalo rozhodnutie
Ministerstva školstva SR o zaradení Materskej školy Spartakovská 10, Trnava a o zaradení
Školskej jedálne Spartakovská 10 ako súčasť MŠ Spartakovská 10, do siete škôl a školských
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zariadení SR od 01. 09. 2009. K samotnému spusteniu prevádzky materskej školy bude
predchádzať rekonštrukcia a úprava priestorov, nákup interiérového vybavenia a výber
personálnu materskej školy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 510 k zriadeniu Materskej školy na ulici
Spartakovskej č.10 v Trnave.

Materiál č. 10.1
Prezentácia koncepcie škôl a školských zariadení vychádzajúca z nového školského
zákona v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Ing. Jozef Tomek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že materiál bol spracovaný v zmysle uznesenia MZ z apríla
2008, kde bolo uložené pripraviť hlavné smery a ciele rozvoja školstva. Predložený materiál
je štruktúrovaný podľa východísk, kde je uvedený demografický stav a predpokladaný vývoj,
legislatívne požiadavky. Súčasné a perspektívne potreby materských škôl a základných škôl,
financovanie škôl a školských zariadení, ktoré je potrebné vykonať. Materiál by ma slúžiť
na prijímanie ďalších krokov v školstve na úrovni mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnou technickou úpravou:
V materiáli na strane č. 14-10/1/9 v bode 3. na konci názvu za slová „...škôl a školských“
doplniť slovo „zariadení“.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Keďže pripomienka mestskej rady mala charakter technickej pripomienky, o pripomienke
sa osobitne nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 511 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 11.1
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku 2008 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb
nad 500 000.- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
Spravodajca MR: Michal Okruhlica
Michal Okruhlica, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že z uznesenia MZ č. 429/2001 vyplynula MsÚ v Trnave
a príspevkovým organizáciám mesta úloha predkladať mestskému zastupiteľstvu správu
o uskutočnených verejných obstarávaniach s hodnotou predmetov obstarávania tovarov
a služieb nad 500 000,– Sk a prác nad 1 000 000,– Sk. Mestskému zastupiteľstvu bola
v materiáli predložená správa o uskutočnených verejných obstarávaniach v II. polroku roka
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2008 s hodnotou predmetov obstarávania tovarov a služieb nad 500 000,– Sk a prác nad
1 000 000,– Sk. Ako vyplýva z tabuľkovej časti materiálu, v druhom polroku roka 2008
Mesto Trnava realizovalo 15 verených obstarávaní nad 500 000,– Sk, Stredisko sociálnej
starostlivosti 6, SKaŠZ Mesta Trnava 6 a SMM Trnava, s. r. o., do 31. 12. 2008 len práce 4.
Celkovo to v II. polroku 2008 predstavuje 31 prípadov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnou technickou úpravou v materiáli na strane č. 14-11/1/8:
V tabuľke v bode 16., 17. a 18. zmeniť „...Poliklinika Družba...“ na „...Mestská
poliklinika...“
Mestská rada prijala uznesenie k požiadavke člena mestskej rady na delegovanie
poslancov mestského zastupiteľstva do komisie na vyhodnotenie ponúk v organizáciách,
zriadených Mestom Trnava, s hodnotou predmetu obstarania tovarov a služieb 33 000 eur
a viac, s termínom predloženia písomného návrhu primátorovi do 28. 02. 2009.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Keďže pripomienka mestskej rady mala technický charakter, osobitne sa o nej
nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 512 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 12.1
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2008
Spravodajca MR: Karol Opatovský
Karol Opatovský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra je
predkladaná na základe uznesení MZ č. 154/2007, č. 258/2008, č. 385/2008 a v zmysle § 18f
zákona o 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj Zásad
postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností. Ocenil kvalitu spracovaného
materiálu a pochválil útvar hlavného kontrolóra za odvedenú prácu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 513 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 12.2
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 8. 2009
Spravodajca MR: Karol Opatovský
Karol Opatovský, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že dňom 01. 07. 2004 nadobudol účinnosť zákon 369/2004
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, z ktorého vyplýva plán kontrolnej činnosti. V zmysle § 18f , ods. 1,
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písm. b je povinnosťou hlavného kontrolóra predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý má byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním
v zastupiteľstve zverejneným spôsobom v obci obvyklým. Predložený návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mestského úradu a tiež
na internetovej a intranetovej stránke mesta Trnava 02. 02. 2009, t. j. min. 15 dní pred 14.
zasadnutím mestského zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 514 k plánu kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 08. 2009 v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 13.1
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Z dôvodu neprítomnosti Mgr. Mariana Rozložníka, spravodajcu MR, pri prerokúvaní
materiálu 13.1 spravodajskú správu predložil PhDr. Ladislav Hrnčírik.
Uviedol, že materiál je preložený na základe uznesenia MZ, ustanovení organizačnopracovného poriadku útvaru MsP mesta Trnava a zákona o obecnej polícii. Skladá sa
z viacerých častí – štatistická správa o činnosti príslušníkov MsP Trnava, štatistická správa
o činnosti príslušníkov MsP Trnava – referát priestupkov, preventívne aktivity.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 515 k správe o činnosti MsP v zmysle
predloženého materiálu.

Materiál č. 13.2
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Z dôvodu neprítomnosti Mgr. Mariana Rozložníka, spravodajcu MR, pri prerokúvaní
materiálu 13.2, spravodajskú správu predložil PhDr. Ladislav Hrnčírik.
PhDr. Hrnčírik uviedol, že v materiáli v tabuľkovej aj textovej časti je podrobne
spracovaný štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
za obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravu na strane č. 14/13/2/4 v druhom odseku zdola slovo
„...nápad...“ nahradiť slovom „nárast“.
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Ing. Bošnák, primátor mesta, uviedol, že návrh v Spoločnom spravodajcovi je chybný.
V materiáli je správne uvedené slovo nápad, slovo nárast je nesprávne.
Ing. Bošnák, primátor mesta, upozornil, že z návrhu uznesenia má byť vypustené „...mesto
a OO PZ Trnava...“, nakoľko už je len jeden služobný obvod.
MUDr. Pavelek, predseda návrhovej komisie, dodal, že s predloženým návrhom na zmenu
uznesenia sa stotožnila i návrhová komisia.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté upravené uznesenie MZ č. 516 k štatistickému prehľadu
kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti, ktoré bolo upravené v zmysle
návrhu Ing. Bošnáka.

Materiál č. 14.1
Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku zamestnancov mesta Trnava
a Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
MUDr. Gabriel Pavelek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol návrhy zmien Odmeňovacieho poriadku zamestnancov
mesta Trnava. Zmeny sa týkajú rozšírenia kvalifikačných predpokladov, doplnenia osobného
platu, príplatkov k platu a výkonnostného príplatku, zaraďovania zamestnancov do platovej
tarify nezávisle od dĺžky započítanej praxe, vyplácania osobného platu, platovej kompenzácie
za sťažený výkon práce, priznanie výkonnostného príplatku, určenia platu za neaktívnu časť
pracovnej pohotovosti na pracovisku, náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo
pracoviska, náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie,
spoločných ustanovení o odmeňovaní zamestnancov a zmeny zaokrúhľovania z dôvodu
prechodu na menu euro. Zmeny Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
vyplýva zo zmien pri zaokrúhľovaní z dôvodu prechodu na menu euro.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 517, ktorým bola schválená zmena
Odmeňovacieho poriadku zamestnancov mesta Trnava a zmenu Odmeňovacieho poriadku
funkcionárov mesta Trnava v zmysle materiálu.

Materiál č. 15.1
Strategické partnerstvo Mesta Trnava a Slovenskej technickej univerzity, Materiálovo
technologickej fakulty so sídlom v Trnave pri výstavbe Centra excelentnosti a zvyšovaní
konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v Trnave
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
MUDr. Gabriel Pavelek, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
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Trnava na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 v rámci oblasti Ľudské
zdroje a podnikateľské prostredie mesto Trnava deklarovalo vytvoriť vhodné prostredie pre
rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú ekonomiku. Mesto spustilo
projekt Automobilového klastra. Druhým rozvojovým projektom, definovaným v programe je
vytvorenie vhodných priestorových možností pre umiestňovanie investícií vedy, výskumno –
vývojových činností, alebo vysoko sofistikovaných technológií, ktoré vytvoria
vysokokvalifikované pracovné miesta na území mesta Trnava, rekonštrukcia a výstavba novej
objektovej sústavy v rámci mestského priemyselného areálu na Priemyselnej č. 5.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 518 k strategickému partnerstvu Mesta
Trnava a STU, MTF so sídlom v Trnave v zmysle materiálu.

Materiál č. 16.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 27. 11. 2008 do 28. 1. 2009
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
PhDr. Ladislav Hrnčírik, spravodajca MR, predniesol spravodajskú správu v zmysle
predloženého materiálu. Uviedol, že v materiáli sú vyhodnotené plnenia uznesení MZ,
ktorých termín plnenia je v intervale od 27. 11. 2008 do 28. 01. 2009. Súčasťou dôvodovej
správy sú návrhy gestorov na zmenu textu a zmenu termínu uznesení MZ.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom:
a) Doplniť text uznesenia v časti „2. Schvaľuje“ bod „a2“
MZ č. 402/2008
K predaju podielov z pozemku na Tehelnej 20, 21, 22
* Zmena textu v bodoch:
1.10 ...Boškovskému bytom Tehelná 20... s manželkou Annou Boškovskou... bytom
Hraničná 8, Trnava...
1.14 ...Blanke Bachratej rod. Vávrovej...
1.37 ...s manželkou Bernadetou Pongráczovou...
b)Doplniť text uznesenia v časti „2. Schvaľuje“ bod „a3“
MZ č. 442/2008
K zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený
* Zmena textu v ukladacej časti uznesenia v bode b) text v úvodzovkách „...Postup,
ktorým sa upravujú podmienky zriaďovania a prevádzkovania exteriérových záhradných
sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta“ nahradiť textom „... „Všeobecné podmienky
zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta..“.
c) Doplniť text v dôvodovej správe za bod a1/ nasledovné:
„a2/
Predkladá: MsÚ v Trnave - odbor právny a majetkový
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Uznesenie (orgán
číslo/rok):
Názov uznesenia
Navrhovaná zmena:

MZ č. 402/2008

Predaj podielov z pozemku na Tehelnej 20, 21, 22
Zmena textu v bodoch:
1.10. ... Boškovskému bytom Tehelná 20... s manželkou Annou
Boškovskou... bytom Hraničná 8, Trnava ...
1.14...Blanke Bachratej rod. Vávrovej...
1.37. ...s manželkou Bernadetou Pongráczovou...
Dôvod zmeny: Zmena údajov o vlastníkoch bytov.“

d) Doplniť text v dôvodovej správe za predchádzajúci bod a2/ nasledovné:
„a3/
Predkladá: MsÚ – odbor dopravy a komunálnych služieb
Uznesenie (orgán Uznesenie MZ č. 442/2008
číslo/rok):
Názov uznesenia

K zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený
Navrhovaná zmena: Zmena textu v ukladacej časti v bode 3b) – pôvodný text
v úvodzovkách „Postup, ktorým sa upravujú podmienky zriaďovania
a prevádzkovania exteriérových záhradných sedení na pozemkoch vo
vlastníctve mesta“ sa nahrádza textom „Všeobecné podmienky
a postup zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na
pozemkoch vo vlastníctve mesta“.
Dôvod zmeny: Zmena prijatá na rokovaní MR č. 501/2009 zo dňa 10. 02. 2009“
Na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli k materiálu vznesené pripomienky.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (23:0:0) boli prijaté doplňujúce návrhy mestskej rady.
Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 519, ktorým boli schválené zmeny
v uznesení, predložené v rámci materiálu a doplňujúcich návrhov mestskej rady.

17. Rôzne
Ing. Štefan Bošnák, primátor, informoval MZ o nasledovných skutočnostiach:
A) Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na chod mesta.
Uviedol, že kríza bude pomerne tvrdo zasahovať do financií mesta. Na poslednej porade
vedenia mesta boli uložené opatrenia – pripraviť úspory predpokladaných výdavkov, ktoré
boli schválené v decembri vo výške 5 – 8 % a zároveň sledovať postup schvaľovania
legislatívnych noriem, ktoré budú mať dopad na hospodárenie mesta. Predbežný odhad
zníženia príjmov je 70 – 100 mil. Sk. Na druhej strane primátor vidí aj pozitíva, nakoľko
mesto bude vydávať daňový výmer v oblasti jadrovo-energetických zariadení. Zároveň
uviedol, že finančná a hospodárska kríza spôsobila zníženie úrokov z dlhodobých úverov, čo
je pozitívne pre mesto.
Vzhľadom na veľmi závažnú situáciu, nakoľko nie všetko je riešené legislatívne,
v priebehu februára a marca bude mesto hľadať a pracovať na riešení problémov, ako
v maximálnej miere znížiť negatívny dopad na mesto.
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B) Zmena termínu najbližšieho zasadnutia MZ
Informoval, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa uskutoční
05. 05. 2009. Pôvodný termín bol 28. 04. 2009.
C) Pomoc podnikateľom a živnostníkom
Mesto Trnava zvažuje prehodnotenie podmienok nájmu u drobných podnikateľov
a živnostníkov so zámerom pomôcť im v čase finančnej a hospodárskej krízy. Z toho dôvodu
bude na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva pripravený kompletný materiál. Ak
dovtedy budú známe všetky balíčky opatrení, je možné, že mesto pristúpi k zmrazeniu daní
z nehnuteľností pre rok 2010.
Ďalšia oblasť je pomoc podnikateľom cez Autoklaster. Na Mestský priemyselný park je
predbežný prísľub grantu vo výške 288 mil. Sk. Spoluúčasť mesta je 5 %, 7,5 mil. Sk
predstavujú náklady, ktoré sa nemôžu započítať do grantovej schémy. Projekt by sa mal začať
realizovať v tomto roku a skončiť v roku 2011. V Autoklastri má mesto účasť 50 % na 50 %
s Trnavským samosprávnym krajom. Informoval o pripravovanom valnom zhromaždení
Autoklastra 03. 03. 2009. Na následnej tlačovej konferencii budú podané informácie
o podpore podnikania.
Primátor zároveň informoval, že v rámci Autoklastra sa realizujú projekty Simatic,
Autoplast, AC Centrope. V procese hodnotenia sú ďalšie dva projekty Autoklastru. V jednom
je spolupráca 9 krajín východnej Európy a v druhom Slovenska a Maďarska.
Ing. Bošnák s niektorými informáciami o podpore podnikania vystúpi po zasadnutí
valného zhromaždenia Autoklastra spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja
Ing. Tiborom Mikušom.
Ak sa podarí spomínané projekty zrealizovať, je to priama podpora tvorby pracovných
príležitostí.

18. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
PhDr. Ján Žitňanský uviedol, že v minulosti predložil interpelácie, ktoré boli
zaevidované pod č. 110 a 111. V interpelácii č. 110 upozornil na autovraky. Ocenil mestský
úrad, že interpelácia bola rýchlo vyriešená.
V interpelácii č. 111 upozornil na opačne uložený poklop za okružnou križovatkou
na Veternej ulici a na búchajúci poklop v strede Saleziánskej ulice. Odpoveď z MsÚ v Trnave
znela, že predmetné poklopy budú opravené v priaznivejšom počasí. PhDr. Žitňanský mal
na mysli skôr nový poklop alebo gumové tesnenie.
Ing. Štefan Bošnák, primátor, uviedol, že pri vyššie uvedenom ide o vyjadrenie
k interpelácii a tieto veci treba preveriť.
Poslanci mestského zastupiteľstva interpelácie predložili v písomnej forme.

Týmto bol program februárového rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný.
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20. Záver
MUDr. Gabriel Pavelek, predseda návrhovej komisie, zrekapituloval prijaté uznesenia.
Konštatoval, že na 14. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava boli prijaté
uznesenia od č. 479 do č. 519 vrátane a VZN č. 323.
Ing. Bošnák, primátor, v závere rokovania pripomenul termín slávnostného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 01. 03. 2009 pri príležitosti udeľovania ocenení mesta
Trnava.
Prítomným poďakoval za účasť na rokovaní a 14. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.
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