Zápisnica
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 19. marca 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
___________________________________________________________________________

Zápisnica
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 19. marca 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta
29 poslancov MZ mesta Trnava
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ
9 vedúcich odborov mestského úradu
1 vedúci úseku mestského úradu
vedúci útvaru kancelárie primátora mesta
2 zástupcovia médií
zapisovateľka

Program:
1. Zmena uznesenia MZ č. 505/2009 (Predaj stavebných objektov budovaných v rámci stavby
„Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot/Citroẻn – Južná komunikácia km
0,000-0,650“ a pozemkov pod objektom do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.)

3. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré bolo zvolané
v súlade s čl. 9 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava otvoril a viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. V úvode rokovania privítal
prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 27 poslancov mestského zastupiteľstva; mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na
29.)
Z mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci MZ MUDr.
Mariana Čapeľová a Ing. Juraj Jurák.
Za overovateľov zápisnice z 3. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Jána Jobb a Ing. Jozefa Klokner.
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Za členov pracovného predsedníctva primátor určil poslancov mestského zastupiteľstva:
PhDr. Ladislava Hrnčírika, Karola Opatovského, Ing. Janku Drábikovú a Ing. Jozefa Alchusa.
Za predsedu návrhovej komisie odporučil poslanca MUDr. Gabriela Paveleka a za členov
Ing. Evu Zatkovú a MUDr. Branislava Kramára.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27..
Hlasovaním (26:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie v zmysle predloženého návrhu
schválené.
K programu rokovania mestského zastupiteľstva pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (27:0:0) bol schválený program 3. mimoriadneho rokovania mestského
zastupiteľstva.

Materiál č. 1
Zmena uznesenia MZ č. 505/2009 (Predaj stavebných objektov budovaných v rámci
stavby „Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot/Citroẻn – Južná
komunikácia km 0,000-0,650“ a pozemkov pod objektom do vlastníctva Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s.)
___________________________________________________________________________
O materiáli mestská rada nerokovala, informácie k prerokovávanému materiálu predložil
primátor mesta.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že predloženým návrhom sa rieši zmena uznesenia
mestského zastupiteľstva č. 505/2009, ktorým bol schválený odpredaj ukončenej stavby –
vetvy mimoúrovňovej križovatky na diaľničnom privádzači do mestskej časti Modranka
a rekonštrukcia verejného osvetlenia za cenu 1,- euro Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Podotkol, že v súlade s prijatým uznesením boli vypracované návrhy kúpnych zmlúv
a predložené na pripomienkovanie druhej strane. Zároveň uviedol, že návrhy na predaj
majetku boli spracované po konzultácii s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom
financií SR. Spoločnosť návrhy neprijala a ako dôvod uviedla nesúhlas s odkúpením majetku,
a trvá na bezodplatnom prevode. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie predmetného
diela a spoločnosť v prípade, že sa nedohodne na bezodplatnom prevode majetku, požiada
o prerušenie konania. Predĺžením konania by došlo k predĺženiu nepriaznivej situácie
v dopravnom napojení mestskej časti Modranka. Mimoriadne rokovanie mestského
zastupiteľstva bolo zvolané s cieľom urýchleného riešenia tohto problému.
Rozprava:
Mgr. Rozložnik – odporučil po gramatickej stránke upraviť text v návrhu uznesenia
v bode „1. Schvaľuje“ takto ...zmenu uznesenia MZ č. 505/2009 zo dňa 17. februára 2009
nasledovne...
Vznesená pripomienka poslanca bola technickou pripomienkou, preto sa o nej osobitne
nehlasovalo.
K prerokovávanému materiálu ďalšie pripomienky vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 520, ktorým bola schválená zmena
uznesenia MZ č. 505/2009 v zmysle predloženého materiálu a technickej pripomienky
poslanca.

4

Týmto bol program mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný.
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne
rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.
Na záver pripomenul termín nasledujúceho rokovania mestského zastupiteľstva 5. mája 2009.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

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

Ing. Ján J o b b
overovateľ

Ing. Jozef K l o k n e r
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka
V Trnave 20.03.2009

