
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 

z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
ktoré sa uskutočnilo 27. októbra 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
ktoré sa uskutočnilo 27. októbra 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:   Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 
                   30 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 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom 
                   10 riaditeľov základných škôl, CVČ, ZUŠ 
                    3 zástupcovia médií 
                    2 občania 
                    študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   
                    zapisovateľka 
 
 
P r o g r a m : 
 
a/ Otvorenie 
1.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o digitálnej technickej mape mesta Trnava 
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 

Františkánskej ulici 3 v Trnave 
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb počas príležitostného trhu Dni zdravia 
2.1 Doplnok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta 
2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 241 o určovaní obvyklého nájomného        
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 262, č. 309 a č. 327 

2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta 

2.4 Predĺženie prenájmu a stanovenie nájomného pri zariadeniach umiestnených na 
stĺpoch verejného osvetlenia 

3.1 Rozpočet mesta Trnava na rok 2009  
4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2009 

4. Majetkové záležitosti 
5.1 Predaj bytov 
5.2 Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
6.1 Spolufinancovanie projektu „Euromost škola Kyjov – Trnava“ – schválenie 
6.2 Spolufinancovanie projektu „Základná škola A. Kubinu – Multifunkčné futbalové 

ihrisko“ – schválenie 
6.3 Spolufinancovanie projektu „Využitie historického a prírodného NATURA 2000 
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potenciálu regiónov Trnavy a Malého žitného ostrova pre rozvoj cezhraničnej 
ekoturistiky“ – schválenie 

6.4 Spolufinancovanie projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“ – 
schválenie 

6.5 Spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky 
pozemných komunikácií“ – schválenie 

6.6 Spolufinancovanie projektu „Kompostáreň Trnava – obnova strojového parku“ 
 - schválenie 

7.1 Členstvo mesta Trnava v záujmovom združení právnických osôb „Energetický 
klaster – západné Slovensko“ 

8.1 Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ SR, zameranej na použitie prostriedkov EÚ 
poskytnutých v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje 

9.1 Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 
č. 51,Trnava 

10.1 Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 
11.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 06. 08. 2009 do 07. 10. 2009 
12.1 Rôzne 
13.1 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
14.1 Rekapitulácia uznesení  
 Z á v e r  

 
 
 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol Ing. Štefan 
Bošnák, primátor mesta. Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných 
prizvaných. 
 
 Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 30 poslancov 
mestského zastupiteľstva;  mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu 
rokovania počet poslancov klesol na 29.)   
 
 Za overovateľov zápisnice z  18. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 
určení poslanci mestského zastupiteľstva Eva Jevičová a Ing. Jozef Klokner. 
 
 Na zasadnutí bola overená zápisnica zo 17. riadneho rokovania mestského 
zastupiteľstva z 25. augusta 2009. Priebeh rokovania  mestského zastupiteľstva zachytený 
v zápisnici  podpismi potvrdili overovatelia zápisnice - poslanci mestského zastupiteľstva Ing. 
Eva Zatková a Stanislav Hric. 
 
 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov mestského 
zastupiteľstva: PhDr. Jána Žitňanského a Mgr. Mariana Rozložníka. 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci  
Ing. Jozef Alchus a MUDr. Branislav Kramár. 
 
 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila poslanca       
PhDr. Ladislava Hrnčírika. 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 
mestského zastupiteľstva: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a Ing. Blažena Královičová. 
      Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 
      Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo zloženie návrhovej komisie v zmysle 
predloženého návrhu schválené. 
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 Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí  20. októbra 2009 odporučila 
nasledujúcu úpravu programu rokovania mestského zastupiteľstva : 
 
a/ v rámci bodu 4. Majetkové záležitosti – zaradiť materiál pod č. 4. 19. – Vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 6 na Ulici 
Hviezdoslavova č. 3. 
Dôvod: 
V súlade s uznesením MZ č. 620/2009 bola realizovaná obchodná verejná súťaž 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu. Najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy bude 
predložený na rokovaní mestského zastupiteľstva, keďže Majetková komisia MZ bude súťaž 
vyhodnocovať na svojom zasadnutí 27. 10. 2009.   
 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k návrhu programu rokovania pripomienku 
vzniesol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Predložil návrh na doplnenie programu 
rokovania v bode 4. Majetkové záležitosti – o materiál č. 4. 20 – Združenie finančných 
prostriedkov na realizáciu okružnej križovatky Špačinská – Kukučínova. 
Dôvod: 
O záležitosti realizácie okružnej križovatky primátor mesta rokoval s predsedom Trnavského 
samosprávneho kraja, keďže komunikácia Špačinská je v ich správe. Návrh po schválení 
mestským zastupiteľstvom bude predložený na rokovanie zastupiteľstva Trnavského 
samosprávneho kraja. 
 
 
 S ďalším návrhom na doplnenie programu v bode „rôzne“ vystúpil Ing. Vladimír Butko, 
zástupca primátora mesta. Odporučil prerokovať informatívnu správu o dopravnej situácii 
v meste Trnava, ktorá sa odohráva v týchto dňoch v súvislosti s uzatvorením 
juhovýchodného obchvatu mesta a za súčasnej rekonštrukcie komunikácie Sladovnícka. 
Materiál žiadal spracovať počas rokovania mestského zastupiteľstva.  
Zároveň uviedol, že ak by v túto chvíľu nebola urobená okružná križovatka Trstínska – 
Ružindolská, kolaps dopravy v meste Trnava by bol dokonaný. Uviedol, že mesto sa do tohto 
problému dostalo ako „slepé kura k zrnu“. Nechce nikoho viniť, ale žiada informáciu, prečo 
situácia nastala, ako k nej prišlo a prečo to je teraz tak.   
 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté odporúčania mestskej rady 
na doplnenie programu rokovania mestského zastupiteľstva.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bol prijatý návrh primátora mesta na doplnenie 
programu rokovania mestského zastupiteľstva v rámci bodu 4. „Majetkové záležitosti“.  
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bol prijatý návrh Ing. Butka na doplnenie 
programu rokovania mestského zastupiteľstva v rámci bodu „Rôzne“.  
 
 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1)  bol schválený program rokovania októbrového 
zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 
 
 Následne boli prerokované písomné materiály, ktoré boli zaradené do programu 
rokovania mestského zastupiteľstva : 
 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o digitálnej technickej mape mesta Trnava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
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Spravodajskou správou uviedol materiál Ing. Butko. V súčasnosti je digitálna technická 
mapa mesta Trnava súčasťou geografického informačného systému a využíva sa hlavne pre 
pracovné účely mestského úradu ako podklad pre činnosť stavebného úradu, podklady pre 
majetkovú komisiu, pre spracovanie záväzných stanovísk, rozhodovanie v doprave, 
evidenciu adries, orientačných a súpisných čísel ako podklad pri verejnom obstarávaní, ako 
aj pre potreby iných subjektov. Mesto Trnava doposiaľ vynaložilo nemalé finančné 
prostriedky na tvorbu digitálnej mapy mesta, ktorú je vzhľadom na enormný stavebný rozvoj 
v poslednom období potrebné neustále a priebežne aktualizovať. Predloženým návrhom sa 
rieši :  

• tvorba, obsah a spravovanie digitálnej mapy, 

• oznamovacia povinnosť zmien obsahu digitálnej mapy - navrhované VZN ukladá 
prostredníctvom stavebného úradu s pôsobnosťou na území mesta Trnava 
jednotlivým stavebníkom a investorom povinnosť odovzdať ku žiadosti o kolaudáciu 
porealizačné zameranie predmetnej stavby,  

• splnenie oznamovacej povinnosti zmien - povinnosť splní stavebník odovzdaním 
tohto zamerania správcovi mapy. Na základe takto odovzdaného zamerania bude 
vykonaná aktualizácia obsahu digitálnej technickej mapy mesta Trnava, 

• poskytovanie užívateľských výstupov - údaje z digitálnej mapy sa budú poskytovať 
v digitálnej alebo analógovej forme na základe objednávky alebo zmluvy,  

• úhrada za poskytovanie užívateľských výstupov - výstupy môžu byť poskytnuté 
odplatne alebo bezodplatne. Úhrada za poskytovanie užívateľských výstupov bude 
stanovená v osobitnom cenníku, ktorý bude spracovaný formou príkazu primátora 
a bude tak vykonávacou vyhláškou tohto VZN. 

 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 
 V určenej lehote pripomienky boli k nemu uplatnené. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 658, ktorým bolo 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 340. 
  
 
 
 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 
Františkánskej ulici 3 v Trnave  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Spravodajca mestskej rady predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorý bol 
spracovaný na podnet Bytovej komisie MZ. Komisia odporučila v súčasnosti platné 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 180 zrušiť, keďže v ňom boli mierne podmienky pre 
zaradenie žiadostí do zoznamu uchádzačov. Do zoznamu uchádzačov boli zaraďovaní aj 
žiadatelia, ktorí neboli občanmi mesta Trnava, bez dostatočného príjmu, bez zamestnania 
a občania, ktorí majú dlh voči mestu, resp. tí, ktorí si svoju bytovú situáciu zapríčinili sami.  
V novom návrhu nariadenia sú zohľadnené všetky tieto skutočnosti a žiadatelia, ktorí 
nesplnia podmienky, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov. 
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 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené 4 pripomienky /viď. priložená tabuľka 
s vyhodnotením pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovala osobitne o každej uplatnenej pripomienke 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu : 
- akceptovať pripomienku č. 1 z porady vedenia mesta na doplnenie textu v čl. 7 bod 10, 
ale so spresnením úpravy nasledovne: 
... Pri uzatváraní nájomnej zmluvy je budúci nájomca povinný predložiť notársku 
zápisnicu s exekučným titulom, ktorá zabezpečí práva prenajímateľa v prípade 
neplatenia nájomného, alebo úhrady za plnenia poskytované za užívanie bytu.       
- akceptovať pripomienku č. 2 z porady vedenia mesta na zmenu textu v čl. 11 bod 5 
- akceptovať pripomienku č. 3 spracovateľa materiálu na vypustenie bodu 6 z čl. 11 
- akceptovať pripomienku č. 4 z porady vedenia mesta na nové znenie čl. 13 a následné 
prečíslovanie nasledujúcich článkov. 

 
     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním ďalej odporučila materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva s technickými úpravami: 
 
a/ s doplnením informácií súvisiacich s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR do dôvodovej správy v súlade s požiadavkou mestskej rady /doplnok 
spracovateľa materiálu je zaznačený na str. 3 spoločného spravodajcu/ 
b/  v čl. 2 bod 2 v závere upraviť text  
      ...ktorá spĺňa podmienku podľa bodu 1 písm. a... /ďalej pokračuje pôvodný text/   
c/  v čl. 2 bod 3 matematicky správne uviesť prepočet 166,- eur (5.000,91 Sk) 
d/  v čl. 6 bod 5 úprava textu na 
     ...Žiadateľ, ktorému nebol pridelený byt pre potreby mesta a trvá na svojej žiadosti, je 
     povinný 1x ročne... /ďalej pokračuje pôvodný text/  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté odporúčania mestskej rady.
 Následne sa hlasovalo osobitne o každej pripomienke vznesenej k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia v lehote pripomienkovania: 

- o pripomienke č. 1: (za 29, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 2: (za 28, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 3: (za 28, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 4: (za 28, proti 0, zdržal sa 0). 

 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 659, ktorým bolo 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 341 so zapracovaním 
schválených pripomienok. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb počas príležitostného trhu Dni zdravia 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 
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 Spravodajskou správou bol uvedený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu Dni 
zdravia. Vzhľadom k veľkému rozsahu zmien a doplnkov v súčasnosti platného nariadenia 
a z dôvodu zosúladenia nariadenia s platnou legislatívou bol spracovaný návrh nového 
nariadenia s tým, že v súčasnosti platné nariadenie bude zrušené. V novom návrhu 
nariadenia sú vypustené a upravené ustanovenia, ktoré nepatria do kompetencií územnej 
samosprávy ani do prenesenej právomoci výkonu štátnej správy, práva a povinnosti 
podnikateľov, ich postavenie a s tým súvisiace skutočnosti, ktoré sú upravené osobitnými 
predpismi. Rozhodovacia, riadiaca a kontrolná právomoc na úseku živnostenského 
podnikania patrí miestnym orgánom štátnej správy, nie obci.     
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené 2 pripomienky /viď. priložená tabuľka 
s vyhodnotením pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovala osobitne o každej uplatnenej pripomienke 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu : 
-     akceptovať pripomienku č. 1 z porady vedenia mesta na doplnenie textu v čl. 3 písm. d/  
-     akceptovať pripomienku č. 2 z porady vedenia mesta na presunutie ods. 2 z čl. 3 
do čl. 11 ods. 4 písm. e, ale s úpravou spresnenou spracovateľom materiálu –  
v Čl. 3 ponechať prvú vetu z odseku 2: 
“Predajné miesto – stánok môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla.“  
 
Ďalšie znenie textu a to: “Premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality  
počas Dní zdravia nie je povolené. Svojvoľné premiestnenie predajného stánku  
a zmena lokality bude závažným porušením VZN a bude sankcionovaný vylúčením  
z predaja, pričom po dobu 5 rokov nebude zodpovedný podnikateľ zaradený medzi  
účastníkov Dní zdravia v meste Trnava“ presunúť do Čl. 11 do novovytvoreného 
odseku 5 .  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním ďalej  odporučila materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva s ďalšou pripomienkou: 
a/ na úpravu textu v čl. 6 ods. 1, písm. k/ , z ktorého sa vypustí text  
   „potraviny, potravinárske, pekárenské a cukrárenské výrobky, mlieko a mliečne výrobky“ 
  /zvyšok pôvodného textu zostáva/  
  a úpravami prieklepových chýb spracovateľa materiálu  v označení odsekov v čl. 7 
 na str. 18-1/3/7 a na str. 18-1/3/11 ponechať len názov „Šiesta časť“.   
  
   Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté odporúčania mestskej rady.
 Následne sa hlasovalo osobitne o každej pripomienke vznesenej k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia v lehote pripomienkovania: 
- o pripomienke č. 1: (za 28, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 2: (za 29, proti 0, zdržal sa 0). 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 660, ktorým bolo 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 342 so zapracovaním 
schválených pripomienok. 
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Materiál č. 2.1 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený – doplnok č. 1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
 

  Ing. Butko, spravodajca mestskej rady - konštatoval, že dňom 01. 07. 2009 nadobudol 
účinnosť zákon č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 
pri prevodoch vlastníctva majetku obce a tiež pri prenechávaní majetku obce do nájmu. 
Uvádzaný zákon bol schválený Národnou radou SR dňa 16. 06. 2009 a publikovaný 
v Zbierke zákonov bol v čiastke č. 89 s dátumom uverejnenia 30. 06. 2009. Týmto zákonom 
boli prijaté viaceré zmeny, ktoré okrem iného špecifikujú správu majetku mesta, upravujú 
spôsob prevodu vlastníctva mesta a spôsob prenájmu majetku mesta. Zásady vychádzajú 
z príslušnej legislatívy a budú aplikované aj na vnútornú legislatívu mesta Trnava. Z toho 
dôvodu množstvo materiálov, ktoré doteraz schvaľovala mestská rada je predmetom 
rokovania mestského zastupiteľstva.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 661, ktorým bol 
doplnok č. 1/ k „Zásadám ...“ schválený. 
 
 
 
Materiál č. 2.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 262, č. 309 a č. 327 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 
 

 
Spravodajca mestskej rady uviedol, že predkladaný návrh nariadenia, ktorým sa vydáva 

doplnok č. 4 bol spracovaný z dôvodu nadobudnutia účinnosti od 01. 07. 2009 zákona          
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 22. septembra 
2009 prerokovala návrh zmien, ktoré sú podrobne zdôvodnené v dôvodovej správe  
a odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať novelu všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené 3 pripomienky /viď. priložená tabuľka 
s vyhodnotením pripomienok/. 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovala osobitne o každej uplatnenej pripomienke 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu : 
- akceptovať pripomienku č. 1 z porady vedenia mesta na doplnenie textu v časti III. čl. 5 
s upresnením, že úprava sa bude týkať ods. 1, 2, 3  



 9 

- akceptovať pripomienku č. 2 z porady vedenia mesta na vypustenie ods. 4 z čl. 5,       
časť III. 
- akceptovať pripomienku č. 3 mestského úradu na doplnenie ods. 3 v čl. 9, v časti V. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s ďalším návrhom: 
a/ v časti IV. - Spoločné ustanovenia v  čl. 8 ods. 6 za slová “príkazu primátora” doplniť text 
„ pričom výška nájomného bude zaokrúhlená matematicky na eurocenty. “  
b/ formálnej úpravy textu VZN v časti IV. - Spoločné ustanovenia v  čl. 8 ods. 6  vypustiť 
slovo “meny”. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Buchel – poukázal na gramatické nepresnosti v súvislosti s uvádzaním meny “euro” 
v materiáli.  
 Ing. Burzová, vedúca Odboru ekonomického MsÚ – reagovala na pripomienku a uviedla, 
že slovo “euro” sa používa v celých číslach a slovo “eur” v prípade, ak číselný údaj je 
uvádzaný aj v desatinných miestach.   
  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté odporúčania mestskej rady na úpravu 
textu VZN. 
 Následne sa hlasovalo osobitne o každej pripomienke vznesenej k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia v lehote pripomienkovania: 
- o pripomienke č. 1: (za 27, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 2: (za 26, proti 0, zdržal sa 2). 
- o pripomienke č. 3: (za 25, proti 0, zdržal sa 1). 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 662, ktorým bolo  
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 343 so zapracovaním 
schválených pripomienok. 
 
 
 
Materiál č. 2.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
 

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 1  
je spracovaný  z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pri prevodoch vlastníctva majetku obce a tiež 
pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa       
22. septembra 2009 prerokovala návrh novely nariadenia a odporučila mestskému 
zastupiteľstvu prijať novelu nariadenia v zmysle zmien, podrobne rozpísaných v dôvodovej 
správe. 

 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené 4 pripomienky /viď. priložená tabuľka 
s vyhodnotením pripomienok/. 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovala osobitne o každej uplatnenej pripomienke 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu : 
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- akceptovať pripomienku č. 1 z porady vedenia mesta na úpravu číselného údaja v čl. 7        
ods. 4 písm. a/, ale s technickou úpravou ...do 50 000 eura vrátane... 
- akceptovať pripomienku č. 2 z porady vedenia mesta na úpravu číselného údaja v čl. 7        
ods. 4 písm. b/, ale s technickou úpravou ...od 50 000,01 do 100 000 eura vrátane... 
- akceptovať pripomienku č. 3 z porady vedenia mesta na úpravu číselného údaja v čl. 7        
ods. 4 písm. c/, ale s technickou úpravou ...nad 100 000,01 eura... 
- akceptovať pripomienku č. 4 z porady vedenia mesta na úpravu číselného údaja v časti III. 
v čl. 8 ods. 1. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez ďalších pozmeňovacích návrhov. 

 
Rozprava: 
 Mgr. Buchel – v pripomienkach odporučil po gramatickej stránke vyskloňovať slovo 
„euro“. 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal spracovateľov materiálu o gramaticky správne 
použitie tvaru tohto slova vo všetkých čistopisoch materiálov. 
 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté odporúčania mestskej rady.
 Následne sa hlasovalo osobitne o každej pripomienke vznesenej k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia v lehote pripomienkovania návrhu: 
- o pripomienke č. 1: (za 28, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 2: (za 29, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 3: (za 29, proti 0, zdržal sa 0) 
- o pripomienke č. 4: (za 28, proti 0, zdržal sa 0). 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 663, ktorým bolo 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 344 so zapracovaním 
schválených pripomienok. 
 
 
 
 
Materiál č. 2.4 
Predĺženie prenájmu a stanovenie nájomného pri zariadeniach umiestnených na 
stĺpoch verejného osvetlenia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 
 

Dňom 01. 07. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 258/2009 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pri prevodoch vlastníctva 
majetku obce a tiež pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Podľa   tohto   
zákona   je   prenájom   majetku   možný   iba  na  základe   taxatívne 
vymenovaných  skutočností  a  podmienok, resp. okrem  prípadov opäť 
taxat ívne vymenovaných, čo sme sa v  predloženom materiál i dodržal i.            
Mestský úrad v Trnave na základe  vyššie  uvedeného  pripravuje  novelizáciu 
všetkých   interných   dokumentov,   ktorých   sa   novela   dotýka.  V   súčasnosti  
je materiál v štádiu pripomienkovania.   

Keďže  mesiacom  júl   2009  začala  končiť platnosť súčasných nájomných 
zmlúv na umiestnenie informačných a  reklamných zariadení na stĺpoch verejného 
osvetlenia so spoločnosťami uvedenými v návrhu rozhodnutia, bol mestským 
úradom  pripravený  tento   čiastkový   materiál  k  predĺženiu   prenájmu             
a stanoveniu nájomného pri  umiestňovaní  reklamných zariadení na stĺpoch 
verejného osvetlenia.  
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Prenájom a stanovenie nájomného pri umiestňovaní informačných, reklamných 
a propagačných zariadení na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve mesta bude 
definitívne doriešené pri novelizácií všetkých interných dokumentov.  

      Predlžovanie prenájmov musí byť schválené v zmysle vyššie uvedeného zákona 
§ 9a ods. 9 písm. c), ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorých mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.   
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, aby spracovateľ materiálu preveril zaradenie Tamaškovičovej ulice 
v bode g/ návrhu uznesenia na str. 1/-2/4/3. 
Stanovisko Odboru právneho a majetkového MsÚ: 

Ulica Tamaškovičova je cestou I. triedy, v správe VÚC Trnava a z toho dôvodu    
v návrhu uznesenia v bode 2. schvaľuje bude pod písm. g) suma 250,- eur/ks/rok.  
 
Rozprava: 
 p. Čechovič – podotkol, že v návrhu uznesenia v bode a/ je riešený stĺp verejného 
osvetlenia na Nitrianskej ceste, na ktorej bude prebiehať rekonštrukcia. Zaujímal sa, či sa 
stĺp verejného osvetlenia na danom mieste ponechá, resp. nájom počas rekonštrukcie zrušiť. 
Ďalej citoval z uznesenia mestskej rady č. 489/2004 bod c/ ...Na každom stĺpe verejného 
osvetlenia môže byť umiestnené max. jedno informačno – reklamné zariadenie. Informačno 
– reklamné zariadenie sa nemôže umiestniť na stĺpe verejného osvetlenia, ak je na ňom 
umiestnená zákazová alebo príkazová dopravná značka... Žiadal, aby text, ktorý citoval bol 
doplnený do uznesenia pod písm. k/. 
Súčasne predložil návrh na doplnenie nového bodu do ukladacej časti uznesenia s textom 
...vykonať kontrolu reklamných zariadení na stĺpoch verejného osvetlenia so 
zameraním na dodržanie stanovených podmienok /rozmery, umiestnenie 
a technický stav/... 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na vznesené návrhy. Nájomný vzťah reklamného 
zariadenia na stĺpe verejného osvetlenia na Nitrianskej ceste neodporúčal riešiť už teraz, ale 
keď príde k rekonštrukcii, tak nájomcovi skutočnosť oznámiť. 
Text z uznesenia mestskej rady odporučil technicky zapracovať ako samostatný bod 3., 
pričom následné body sa prečísľujú. V novom bode ukladacej časti uznesenia odporučil 
doplniť termín do 15. 12. 2009. 
 Ing. Klokner – vzniesol pripomienku k stanovisku spracovateľa, uvedeného v spoločnom 
spravodajcovi na str. 6. Podotkol, že komunikácia Tamaškovičova je cestou I. triedy v správe 
SSC.      
 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 O odporúčaní mestskej rady sa osobitne nehlasovalo, keďže malo charakter technickej 
pripomienky. 
 Následne sa hlasovalo o každej pripomienke vznesenej k materiálu poslancom 
Čechovičom: 
-     o doplnení textu do uznesenia z uznesenia MR č. 489/2004: (za 29, proti 0, zdržal sa 0) 
v znení technickej pripomienky primátora mesta 
- o doplnení ukladacej časti uznesenia o bod b/: (za 29, proti 0, zdržal sa 0). 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 664 v zmysle 
predloženého materiálu a schválených doplnkov. 
 
 
 
Materiál č. 3.1  
Rozpočet mesta Trnava na rok 2009  
4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2009 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 



 12 

 Spravodajca mestskej rady zdôvodnil predkladanú aktualizáciu rozpočtu a vyhodnotenie 
plnenia rozpočtu spracované v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. U niektorých príjmov je vzhľadom na aktuálny vývoj 
navrhované ich zvýšenie a to predovšetkým v miestnych daniach a vo výnosoch z majetku 
mesta. Kapitálové príjmy významne ovplyvňujú granty a dotácie. V tomto období je viac 
menej známe, v ktorých projektoch bolo mesto úspešné a s akou výškou grantových 
a dotačných zdrojov je možné v rozpočte na rok 2009 počítať. Výsledkom navrhovaných 
zmien je schodok rozpočtu mesta vo výške 1,2 mil. eur, na vyrovnanie ktorého je navrhované 
použitie rezervného fondu.  
  
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
Finančná komisia po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu materiál schváliť bez výhrad a pozmeňovacích návrhov v predloženom znení. 
 
Rozprava: 
 Ing. Drábiková –  ako predsedníčka Finančnej komisie MZ informovala o stanovisku 
komisie, ktorá odporučila materiál schváliť bez výhrad. 
 Ing. Butko, zástupca primátora – informoval, že po rokovaní mestskej rady zasadalo 
vedenie mesta nielen k aktualizácii rozpočtu, ale aj k návrhu rozpočtu na roky 2010 – 2012. 
Z rokovania vzišiel návrh, ktorý následne odprezentoval. Mesto optimistické výhľady 
nečakajú a aby sa mesto nezmietalo v kríze tak ako niektoré mestá, pričom je záujem plniť 
všetky základné funkcie, aby to občania nepociťovali. Vo výdavkoch sa neobmedzujú bežné 
ani kapitálové výdavky /miestne komunikácie, rekonštrukcia škôl, mestský technologický 
a priemyselný park, odpadové hospodárstvo/, preto sa použije 100 mil. Sk úver, ktorý bol 
schválený v minulom roku a prostriedky z rezervného fondu.  
Preto by nebolo vhodné vyplácať trinásty plat tak ako je naprogramované v rozpočte v znení 
tretej aktualizácie. Tento návrh sa bude týkať zníženia výdavkov na vyplatenie odmien vo 
výške funkčného platu v programe 8. – 1,975 mil. Sk, v programe 10. – 776 tis. Sk, 
v programe 16. – 644 tis. Sk a – 6 mil. 836 tis. Sk, v programe 19 – 1 893 tis. Sk, v bežných 
výdavkoch to bude – 12 124 tis. Sk. Celkové absolútne zníženie predstavuje čiastku - 10 124 
tis. Sk. Mestské zastupiteľstvo v predchádzajúcom období, v roku 2004 schválilo zriadenie 
fondu odmien a prostriedky vkladané do tohto fondu. Zostatok vo fonde predstavuje čiastku 
2 900 tis. Sk. Sú to prostriedky, ktoré sa mali použiť v predchádzajúcich rokoch na 
nepredvídané udalosti. Z porady vedenia mesta vzišiel návrh na použitie prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 2 mil. Sk pre odmeny zamestnancov a to: pre mestský úrad 
1 460 tis. Sk, pre mestskú políciu 420 tis. Sk, štatutárov mesta a útvar hlavného kontrolóra 
120 tis. Sk /okrem primátora mesta/. V rezervnom fonde zostane 900 tis. Sk. Rozpočet 
mesta po zapracovaní predložených návrhov bude vyrovnaný. 
Následne uviedol, že Ministerstvo financií SR má odhady vo vývoji príjmov miest a obcí 
a uviedol príjmy mesta z podielových daní za uplynulé roky: v roku 2008 bol príjem mesta 
z podielových daní 468 mil. Sk, v roku 2009 428 mil. Sk a v roku 2010 je v návrhu 340 mil. 
Sk. Podobný negatívny dopad budú mať všetky obce a mestá. Ako príklad uviedol 
legislatívne opatrenia, ktoré boli prijaté v oblasti školstva, keď v materských školách sa musí 
vyplácať príplatok za triednictvo, v školských kluboch príde k zníženiu počtu detí. Dopad 
z legislatívy predstavuje 21 mil. Sk a v kapitálových výdavkoch je to 18 mil. Sk. Pre 
zriaďovateľa to bude dopad 37 mil. Sk len v oblasti školstva, pritom obyvatelia majú svoje 
oprávnené požiadavky na kosenie, čistenie, údržbu a podobne. 
Na záver svojho vystúpenia vyjadril presvedčenie, že mnohé mestá by si s mestom Trnava 
riešenie svojich finančných problémov vymenili. Súčasne podotkol, že poslanecké kluby 
dostanú rozpočet na ďalšie roky 27. 10. 2009, ktorý bude postavený reálne.  
 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že toto rozhodnutie nebolo a nie je jednoduché. 
V novinách vyšli informácie, že mesto bude prepúšťať. Tieto správy boli nekoncepčné, mesto 
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nechce robiť problémy ľuďom, ktorí v drvivej väčšine vykonávajú svoju činnosť korektne 
a seriózne. Podotkol, že v pondelok 26. 10. 2009 sa zúčastnil rokovania na Ministerstve 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a priamo s ministerkou Tomanovou rokoval o veciach 
z oblasti sociálnych služieb a ich možnom presune. Na základe prehlásenia ministra financií 
SR nevidí rezervu v rozpočte štátu, ale je ochotný rokovať o legislatívnych krokoch, ktoré sa 
vykonali v priebehu dvoch rokov a zhoršili hospodárenie obcí a miest /napr. ako tu už bolo 
spomenuté triednictvo v materských školách, ktoré predstavuje čiastku 1 000,- Sk na mesiac 
jednému učiteľovi/. Zníženie počtu žiakov v materských školách je ďalšia vec, ktorú je tažké 
naplniť a rovnako aj zníženie počtu detí na jednu triedu v školských kluboch. Uviedol, že je 
potrebné povedať, že výpadok pre školstvo predstavuje 50 mil. Sk v originálnych 
kompetenciách, čo je potrebné vykrývať z ostatných príjmov mesta. Ak mesto chce udržať aj 
túto činnosť, musí hľadať riešenia, nerád by však pristúpil k znižovaniu platov učiteľov.    
Záležitosť bola na meste dôkladne zvažovaná, aby zamestnanci mali plat, ale aby sa 
nemuselo prepúšťať. Veľmi zodpovedne bude riešené nahrádzanie ľudí napr. po odchode na 
dôchodok a pod. a moratórium na prijímanie nových ľudí, vydané primátorom mesta sa 
dodržiava. Mesto sa usiluje aspoň čiastočne riešiť nároky za prácu zamestnancov úradu 
z fondu odmien.  
Ďalej uviedol, že aj od podnikateľov sú signály na odloženie splátok za dane, pričom mesto 
im zo zákona musí vyrúbiť úrok.  
Na vykrytie bežných výdavkov môže mesto použiť kapitálový výdavky aj zdroje z úverov. 
Mesto však v tejto situácii nechce ísť touto cestou. Preto aj v návrhu rozpočtu na rok 2010 sa 
v budúcom roku o trinástom plate uvažovať nebude. Požiadal poslancov o podporu návrhu 
predloženého Ing. Butkom.  
Poukázal na schválené projekty, kde mesto schválilo spoluúčasť vo financovaní. Je to 
priorita, ktorú mesto chce. Úsilím mesta je tiež vytvárať reálne rezervy, aby v nastavenom 
vývoji mesto pokročilo.  
Vláda SR by mala nájsť rezervy vo výške 70 mil. eur na prekonanie situácie, ktorá vznikla 
v obciach a mestách v tomto roku hlavne u tých, ktorí si nerobili rezervy vo fondoch, čo nie je 
prípad nášho mesta.    
 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 2) bol prijatý návrh Ing. Butka v celom rozsahu.  
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 665, ktorým bol 
schválená štvrtá aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2009 v znení schváleného návrhu. 
 
 
 
Materiál č. 4. 
Majetkové záležitosti 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 
 
 Poslanec Okruhlica spravodajskou správou uviedol každý majetkový materiál. 
 
Č. 4.1 
Priamy predaj bytu 

Mesto Trnava realizovalo obchodné verejné súťaže na odpredaj 1 – izbového bytu č. 7 na 
Ulici Andreja Hlinku  č. 54 za východiskovú cenu 16 597,- eur, garsónky č. 42 na Ulici 
Andreja Kubinu za východiskovú cenu 27 220,-   eur, garsónky    21 na Ulici Hospodárska    
č. 83 za východiskovú cenu 27 883,-   eur a     1 - izbového bytu    2 na Ulici Hospodárska   
č. 26 za východiskovú cenu 43 153,- eur. V obchodnej verejnej súťaži bol odpredaný iba 1 – 
izbový byt č. 7 na Ulici Andreja Hlinku  č. 54,   odkúpenie ostatných nebol záujem. Na 
základe tejto skutočnosti a aj  situácii na trhu s nehnuteľnosťami majetková komisia 
odporučila mestskému zastupiteľstvu znížiť východiskové ceny neodpredaných bytov o 25 
%, čo mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 486/2009.  Následne bola vyhlásená 
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obchodná verejná súťaž bola vyhlásená s termínom uzávierky 5. 5. 2009. O odkúpenie ani 
za znížené východiskové kúpne ceny nebol vôbec záujem. Vzhľadom na túto situáciu a na 
základe odporúčania majetkovej komisie mestské zastupiteľstvo uznesením č. 527/2009 
súhlasilo s vrátením bytov    bytovej komisie a použiť byty ako bytovú náhradu. 
     Listom z 20. 9. 2009 prejavil o odkúpenie garsónky č. 21 na Ulici Hospodárska 83     cenu 
20 912,- eur (cena schválená uzn. MZ č. 486/2009)  pán Viliam Bohunický, bytom Trnava, 
Ulica Vl. Clementisa č. 67.  Odborom právnym a majetkovým bolo  preverené  na bytovom 
referáte mestského úradu či predmetný byt bol použitý ako bytová náhrada. Vzhľadom na to, 
že byt je stále voľný, nakoľko o garsónky nie je v rámci riešenia bytovej náhrady záujem, 
bola žiadosť predložená na rokovanie majetkovej komisie. 
     Majetková komisia sa žiadosťou zaoberala na rokovaní dňa 22. 9. 2009 a odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj kúpnou zmluvou garsónky č.21 na Ulici 
Hospodárska č. 83 za cenu 20 912,- eur  žiadateľovi.   
     Na základe zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2009, vyššie uvedený predaj 
musí byť schválený v zmysle § 9a bodu 8e) tohto zákona, t. j. trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 666, ktorým bol 
schválený priamy predaj garsónky č. 21 na Ulici Hospodárska č. 83 v Trnave manželom 
Bohunickým za cenu 20 912,00 eur. 
 
 
 
Č. 4.2 
Odpredaj pozemkov pod schodmi v CMZ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Majetková komisia MZ uložila mestskému úradu vypracovať   zoznam užívateľov mestských 
pozemkov  pod schodmi v centrálnej mestskej zóne bez zmluvného vzťahu. Odbor právny a 
majetkový  vypracoval  požadovaný  zoznam a predložil na prerokovanie  majetkovej komisii. 
     Majetková komisia po prerokovaní  materiálu a zakomponovaní pripomienok zaujala 
definitívne stanovisko k riešeniu neoprávneného záberu pozemkov pod schodmi v centrálnej 
mestskej zóne . Majetkovoprávny vzťah vlastníka schodov k pozemku vo vlastníctve mesta 
navrhla riešiť nasledovne : 
a) odpredajom pozemku pod schodmi – za cenu 200,- eur/m2 v roku 2009, pričom každým 
ďalším rokom od roku 2010 sa cena zvýši o 10 %, 
b)  prenájmom pozemku pod schodmi – za cenu 20,- eur/m2 v roku 2009, pričom každým 
ďalším rokom a to od roku 2010 sa cena zvýši o 10 %.  
Na základe stanoviska majetkovej komisie boli vlastníci schodov na mestských pozemkoch 
upozornení na neoprávnené užívanie mestských pozemkov a vyzvaní k majetkovoprávnemu 
usporiadaniu vzťahu k pozemku, prípadne odstráneniu schodov. 
     Na výzvu k majetkovoprávnemu usporiadaniu formou odkúpenia pozemku reagovali 
a predložili geometrické plány na oddelenie pozemku pod schodmi vlastníci schodov : 
- Mgr. Taťána Jurenková – 2x schody na Ulici Jeruzalemská č. 34, výmera spolu  4 m2,   
- Ing. Vladimír Pecho – 1 x schody na Ulici Jeruzalemská č. 2 , výmera 1 m2,    
- Ing. Jozef  Ďuračka -   1 x schody na Ulici Kapitulská č. 12, výmera 6 m2,    
- Mária Pašková a Anna Szekelyová   -   1 x schody na Ulici Štefánikova č. 25, výmera 1 m2.   
- Spolok svätého Vojtecha – 4 x na schody Ulici Divadelná. 
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     Na základe zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2009, vyššie uvedený predaj sa 
uskutočňuje v zmysle § 9a bodu 8b) tohto zákona, ako pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou.   
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
      Súčasťou materiálu je päť návrhov uznesenia, o každom sa hlasovalo osobitne. 
  Hlasovaním (za 25, proti 1, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 667, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku pod schodmi manželom Jurenkovcom. 
 Hlasovaním (za 26, proti 1, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 668, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku pod schodmi manželom Pechovcom. 
 Hlasovaním (za 27, proti 1, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 669, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku pod schodmi vlastníkovi objektu Ing. Ďuračkovi. 
 Hlasovaním (za 26, proti 1, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 670, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku pod schodmi spoluvlastníkom objektu Márii Paškovej 
a Anne Szekelyovej, do ktorého bol na základe pripomienky návrhovej komisie doplnený 
názov ulice. 
 Hlasovaním (za 25, proti 1, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 671, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku pod schodmi vlastníkovi objektu Spolku sv. Vojtecha. 
  
 
 
Č. 4.3 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6299 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2547 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25 – 30 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nájomníci bytov na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25 - 30 nadobudli zmluvami o prevode 
vlastníctva byty v bytovom objekte súp. č. 2547 spolu s podielmi na spoločných častiach 
obytného domu do svojho vlastníctva. Správa mestského majetku odpredávala byty            
v roku 1999, keď nebol pozemok p. č. 6299 s výmerou 1200 m2- zast. plocha majetkoprávne 
usporiadaný. Niektorí vlastníci bytov podali žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov 
na pozemku pod bytovým domom do osobného vlastníctva. V zmysle §18 zákona                 
č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov a v zmysle VZN č. 85 v znení zmien a doplnkov o prevode  vlastníctva bytov a  
nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava sa cena 
spoluvlastníckeho podielu na  pozemku zastavanom bytovým domom stanovuje v ostatných 
častiach mesta mimo centrálnej mestskej zóny vo výške  8,2984 eura/ m2  t.j. 250 Sk/m2. 
Majetková komisia MZ odporučila, aby kupujúci uhradili správne poplatky spojené s návrhom 
na vklad do katastra nehnuteľností. 

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.2009,  je 
možný odpredaj predmetného spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava podľa § 9a) ods. 8.,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Zb.  
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Rozprava: 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – poukázal na nesprávne uvedený dátum v 3. ods. 
dôvodovej správy „30. 12. 2009“, ktorý požiadal v čistopise materiálu upraviť. 
 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 
  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 672, ktorým bol 
schválený predaj podielov z pozemku vlastníkom bytov. 
 
 
 
Č. 4.4 
Predaj pozemku na Ulici Okružná v Trnave 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Mesto Trnava je vlastníkom pozemku na Ulici Okružná, v rámci ktorej sú situované 
radové garáže vo vlastníctve fyzických osôb. Medzi dvoma strednými radmi garáží je 
vytvorený nevyužívaný voľný priestor, o ktorý prejavili záujem obyvatelia mesta, bývajúci 
v tesnej blízkosti. Žiadatelia založili združenie a požiadali mesto o odpredaj, resp. o dlhodobý 
prenájom časti predmetného pozemku na výstavbu 7 garáží s tým, že si tieto zrealizujú na 
vlastné náklady.  
 V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.2009 je 
predaj pozemku navrhnutý na schválenie podľa § 9a) ods. 8. písm. e/ ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o čom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu preveriť vlastníctvo pozemkov 
v danej lokalite a vyznačiť v náčrte. 
 p. Okruhlica – informoval o stanovisku mestského úradu a uviedol, že pozemok je možné 
odpredať záujemcom o výstavbu garáží s tým, že spoločná plocha bude vo výpožičke.  
   
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 673, ktorým bol 
schválený predaj pozemku na Ulici Okružná  
 
 
 
Č. 4.5 
Prijatie vyvolanej investície do majetku mesta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
          Slovenská správa ciest v rámci stavby „Cesta I/51 Trnava – severný obchvat, II. etapa„ 
vybuduje ako vyvolané investície stavebné objekty : 
- objekt 104-00 „Úprava MK – Chovateľská ulica“. Predĺženie komunikácie  z dôvodu 

napojenia Ulice Chovateľská na „severný obchvat“.  Začína na vetve križovatky 
„Chovateľská“  (SO 101-00), vedie cez potok Trnávka  a koniec je na komunikácii 
Chovateľskej ulici. Dĺžka úpravy je 147 m, šírka komunikácie je 8 m. Z komunikácie bude 
možnosť napojenia strelnice Štrky.  

- objekt 209-00  Most na Chovateľskej ulici nad potokom Trnávka. Most je súčasťou 
predĺženia Chovateľskej ul.     
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- objekt  302-00  Oplotenie na Chovateľskej ulici. Výstavbou predĺženia Chovateľskej ul. 
bude narušený existujúci systém oplotenia v lokalite pri potoku Trnávka. Nové oplotenie 
bude dĺžky 80 m, vstup na ohradený pozemok bude zabezpečený bránou.  

 
     Listom z 30. 7. 2009 zaslala Slovenská správa ciest mestu Trnava návrh zmluvy 
o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.      Mesto 
Trnava je vlastníkom MK Chovateľská a oplotenia, ich úpravou nedochádza k zmene 
vlastníckych práv. Mostný objekt je vyvolanou investíciou, ktorá zabezpečuje prechod MK 
ponad potok Trnávka.  V zmysle § 18 ods. 9 a 13 zákona  č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách  pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene   je investor stavby 
povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo 
iného diela len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela, a to na 
úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná; vlastník alebo prevádzkovateľ 
vedenia alebo iného diela je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia prevziať upravený úsek vedenia alebo iné dielo. 
V zmysle vyššie uvedeného je mesto Trnava povinné prevziať po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia do svojho vlastníctva objekt 104-00 „Úprava MK – Chovateľská 
ulica“, objekt 209-00 „Most na Chovateľskej ulici nad potokom Trnávka“ a objekt  302-00 
„Oplotenie na Chovateľskej ulici“. 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 674, ktorým bolo 
schválené prijatie vyvolaných investícií do majetku mesta v súlade s predloženým návrhom.   
 
 
 
Č. 4.6 
Zámena a odpredaj pozemkov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Spoločnosť DPD, s. r. o., Paulínska 20, Trnava požiadala mesto Trnava o zámenu častí 
pozemkov v lokalite pri MTF STU v ich vlastníctve za časti pozemkov vo vlastníctve mesta 
Trnava za objektom na Paulínskej č. 20, ktorý je v jej vlastníctve. Svoju žiadosť zdôvodnili 
tým, že časť mestskej komunikácie pred MTF STU je situovaná na pozemku v ich vlastníctve 
a v zmysle schváleného Územného plánu mesta Trnava má byť ulica A. Malatinského 
predĺžená až po ulicu Dolné bašty. Ako náhradu spoločnosť žiada časť pozemku parc.         
č. 646/1 a prístupovú cestu z ulice Dolné bašty. Cesta je v havarijnom stave a po každom 
daždi je na nej súvislá vrstva vody, ktorá im znehodnocuje objekt v ich vlastníctve. V prípade 
rozdielu vo výmerách je spoločnosť ochotná doplatiť za každý 1 m2 sumu 20,- euro.      
Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 19. 5. 2009 a odporučila 
mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemkov,  ale podľa návrhu odčlenenia 
pozemkov spracovaného MsÚ – Odborom územného rozvoja a koncepcií.  Spoločnosť DPD, 
s. r. o. s návrhom spracovaným mestským úradom nesúhlasila, preto na majetkovú komisiu 
boli predložené ďalšie návrhy na odčlenenie pozemkov, pričom definitívna verzia bola 
prerokovaná na zasadnutí MK dňa 21. 7. 2009. Majetková komisia odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť zámenu časti pozemku parc. č. 640/1 v ich vlastníctve o výmere cca 
157 m2 za časť pozemku parc. č. 646/1 vo vlastníctve mesta s podmienkou, že rozdiel vo 
výmerách doplatí za cenu 20,- eur/m2.  Zároveň má spoločnosť DPD, s. r. o. predložiť na 
mestský úrad   geometrický plán na oddelenie pozemkov, ktorého spracovanie je potrebné 
konzultovať. Spoločnosť DPD, s. r. o. s týmto návrhom komisie súhlasila. Na odbor právny 
a majetkový predložila geometrický plán, z ktorého vyplýva, že pozemky vo vlastníctve 
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mesta majú výmeru   274 m2,  pozemky vo vlastníctve DPD, s. r. majú  celkovú výmeru 168 
m2. Rozdiel vo výmerách je 106 m2 v prospech DPD, s. r. o.         
      Na základe zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2009, predaj rozdielu vo výmerách 
zamieňaných pozemkov musí byť schválený podľa § 9a bodu 8e),   t. j. trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov ako prípad osobitného zreteľa. Navrhujeme preto návrh 
uznesenia schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.  
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou úpravy sčítacej chyby v bode 1. Schvaľuje návrhu 
uznesenia namiesto „ 2 520,- eur“  uviesť ...2 120,- eur... 
 Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom 
osobitne nehlasovalo. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
      Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 675, ktorým bola 
schválená zámena pozemkov v súlade so spracovaným materiálom.   
 
 
 
Č. 4.7 
Zámena pozemkov /Mesto Trnava – pán Wallner/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Pán Alexander Wallner je vlastníkom pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 10734/20 vo 
výmere 6167 m2 na Ulici Sibírska v Trnave. Pozemok je ohraničený Cestou I/51 – severným 
obchvatom, z ulice Sibírska nadzemným teplovodným rozvodom, z Ulice Sibírska z pravej 
strany pozemkom vo vlastníctve mesta (parc. č. 10734/19 - mesto získalo darom od Ing. 
Jána Wallnera) a z Ulice Sibírska z ľavej strany pozemkom vo vlastníctve SPF + troch 
fyzických osôb.     
V súlade s Územným plánom mesta Trnava je pozemok určený na vybudovanie ochrannej 
zelene medzi cestou I/51 – severným obchvatom  a existujúcou obytnou zástavbou na 
Sibírskej ul. Pán Wallner požiadal písomne mesto Trnava o pomoc pri zabezpečení vstupu 
na pozemok, nakoľko z Ulice Sibírska na pozemok nie je vstup  možný. Vstup je možný iba 
cez pozemok s parc. č. 10734/29, kde je vybudovaný nadjazd cez teplovodné potrubie, 
prípadne vybudovaním nového vstupu cez pozemky vo vlastníctve mesta Trnava, TSK 
a ďalších vlastníkov. 
      Majetková komisia sa viackrát zaoberala doručenou žiadosťou. Z dôvodu, že mesto 
nevie zabezpečiť bezproblémový vstup na jeho pozemok a aj z dôvodu, že mesto by mohlo 
v budúcnosti  využiť pozemok na účel v zmysle územného plánu, komisia navrhla  zámenu 
pozemku. Na základe ponuky predloženej mestským úradom (pozemok v lokalite Farský 
mlyn a Kočišské) pán Wallner súhlasil s návrhom zameniť svoj pozemok za pozemok 
v lokalite Kočišské. Majetková komisia na zasadnutí dňa 2. 9. 2009 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť zámenu časti pozemku v lokalite Kočišské vo vlastníctve mesta za 
pozemok vo vlastníctve p. Wallnera, pričom  cena stanovená dohodou bude rovnaká. 
Na základe dohody  polovicu nákladov na vypracovanie geometrického plánu uhradí pán 
Wallner.  
 
Rozprava: 
 MUDr. Čapeľová – žiadala bližšie vysvetliť záležitosť zámeny. Súčasne žiadala 
informáciu, že ak sa vlastníci pozemkov v lokalite Pekné pole nemôžu dostať na svoj 
pozemok a požiadajú mesto o zámenu, bude im vyhovené.   
 Ing. Bošnák, primátor mesta         



 19 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
      Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 676, ktorým bola 
schválená zámena pozemkov v súlade so spracovaným materiálom.   
 
 
 
Č. 4.8 
Návrh na zmenu uznesení MZ č. 304/2008 a č. 625/2009 /Športový areál na Rybníkovej 
ul. – TC EMPIRE, a.s./ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Mesto Trnava schválilo uznesením mestského zastupiteľstva č. 515/2005 výpožičku častí 
pozemkov v športovom areáli na Ulici Rybníková v Trnave na dobu 30 rokov spoločnosti 
Tenisové centrum, a. s.  na vybudovanie Tenisového centra. Po kolaudácii Tenisového 
centra bola dňa 7. 8. 2007 uzatvorená zmluva o výpožičke pozemkov v zmysle 
porealizačného geometrického plánu  na dobu 30 rokov, ktorá nadobudla platnosť dňom 
podpísania zmluvy o výpožičke. Uznesením č. 304/2008 schválilo mestské zastupiteľstvo 
ďalšiu výpožičku častí pozemkov parc. č. 3547/1 a 3540/4 o celkovej výmere cca 2 550 m2 

na dobudovanie areálu, t. j. na výstavbu tribúny, viacúčelového ihriska s odrazovou stenou, 
spevnených plôch a parkoviska. Doba výpožičky je totožná s výpožičkou pozemku pod 
Tenisovým centrom. Uznesením č. 625/2009 bola schválená ďalšia výpožička časti pozemku 
3540/4 o výmere cca 8500 m2 na dobudovanie areálu, t.j. výstavbu 4 tenisových kurtov, 
parkoviska, atď., na dobu počas trvania výpožičky pozemku pod Tenisovým centrom. 
Spoločnosť požiadala v roku 2009 mesto o zmenu výpožičky častí pozemkov schválených 
mestským zastupiteľstvom uzneseniami č. 304/2008 a 625/2009 na prenájom častí 
pozemkov s predkupným právom v prospech spoločnosti, ktorú odôvodnili tým, že na 
základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR (uzatvára sa 19.10.2009) sa uchádzajú o grant 
z európskych fondov. Jednou z podmienok prijatia žiadosti o grant je, že žiadateľ o grant 
musí byť vlastníkom pozemku, na ktorých sa má projekt realizovať, prípadne môže mať 
pozemok v nájme na dobu minimálne 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia realizácie 
projektu. V zmluve o prenájme zapísanej na príslušnej správe katastra nehnuteľností musí 
byť zadefinované predkupné právo žiadateľa ako vecné právo. Predkupné právo musí byť 
zapísané v liste vlastníctva najneskôr ku dňu podania písomnej verzie žiadosti. 
     Majetková komisia sa zaoberala žiadosťami na zasadnutiach dňa 2. 9. 2009 a 22. 9. 2009 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesení č. 304/2008 a 625/2009 
z výpožičky častí pozemkov na prenájom časti pozemkov   na dobu, počas trvania výpožičky 
pozemku pod budovou s. č. 7736 situovanou na pozemku parc. č. 3547/32 za cenu 1,- 
euro/rok, ktorá sa bude každoročne zvyšovať o % oznámenej inflácie, s predkupným právom 
na 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia realizácie projektu. Zároveň odporučila 
prerokovať návrh na zmenu uznesení na najbližšom zasadnutí mestskej rady  z dôvodu 
urýchlenia uzatvorenia nájomnej zmluvy a zápisu zmluvy a predkupného práva na správe 
katastra nehnuteľností. 
     Mestská rada prerokovala materiál „Návrh na zmenu uznesení MZ č. 304/2008 
a 625/2009“ na zasadnutí dňa 29. 9. 2009 a odporučila materiál predložiť na zasadnutie MZ 
dňa 27. 10. 2009. Zároveň uložila mestskému pripraviť nájomné zmluvy s podmienkou 
schválenia zmeny uznesení mestským zastupiteľstvom.  
     Na základe zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol  účinnosť 1. júla 2009, vyššie  uvedený nájom musí 
byť schválený v zmysle § 9a bodu 9c) tohto zákona, t. j. trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
      Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 677, ktorým boli 
schválené zmeny uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s predloženým materiálom. 
 
 
 
Č. 4.9 
Prevod nájmov pozemkov pod predajnými stánkami 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       Návrhy prevodov nájmov  pozemkov pod predajnými stánkami na Ulici Dolnopotočná                     
a T. Tekela  v Trnave boli predkladané na rokovanie Mestského zastupiteľstva  mesta 
Trnava v súlade so zákonom 138/1991 Zb., v znení zákona 258/2009 Z. z. ako prípady 
hodné osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodovalo trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov.  
 
Rozprava: 
 Mgr. Buchel – konštatoval, že sa uzatvára nová nájomná zmluva na pozemok pod, ale  
so spätným dátumom. 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že ide o pozemok, ktorý mesto prenajíma pod 
stánkom novému vlastníkovi stánku. Súčasne odporučil návrhovej komisie zapracovať        
do bodu 1a/ ukladacej časti uznesenia termín ...do 13. 11. 2009... 
 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia, o každom sa hlasovalo osobitne. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
      Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 678, ktorým bol 
schválený prevod nájmu pozemku pod stánkom z pôvodného nájomcu Jaroslava Parčiho na 
nového nájomcu Róberta Straku.   
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 679, ktorým bol 
schválený prevod nájmu pozemku pod stánkom z pôvodného nájomcu Alojza Ažaltoviča na 
nového nájomcu Miroslava Krátkeho.   
 
 
 
Č. 4.10 
Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Založenie spoločnosti TT-IT, s.r.o. ako 100% dcérskej spoločnosti mesta Trnava bolo 
schválené uznesením MZ č. 250/2008 v znení uznesenia MZ č. 319/2008, ktorá bola 
zapísaná do obchodného registra vedeného Okresným súdom Trnava dňa 19.4.2008.       
Od 1.7.2008 prešli do pracovného pomeru spoločnosti TT-IT, s.r.o. zamestnanci referátu IKT 
v dôsledku účinnosti zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave. Nakoľko 
v období od spracovania prvého znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 
zložiek majetku mesta Trnava vkladaných do základného imania spoločnosti TT-IT, s.r.o.,   
do doby reálnej ekonomickej prevádzky spoločnosti bolo nevyhnutné realizovať investičné 
aktivity v oblasti informačných a komunikačných technológií, boli tieto financované v prvom 
polroku z rozpočtových zdrojov mesta Trnava. Zároveň ku dňu spracovania prvého 
znaleckého posudku neboli ešte majetkovo vysporiadané niektoré investície 
z predchádzajúcich rokov, týkajúce sa budovania metropolitnej optickej siete TOMNET.  
Z tohto dôvodu bol spracovaný nový znalecký posudok, ktorý oceňuje všeobecnú hodnotu 
zložiek majetku mesta pre účely ďalšieho nepeňažného vkladu do základného imania 
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spoločnosti k termínu ocenenia 5.10.2009. Týmto dodatočným vkladom majetku bude 
uzatvorený proces presunu agendy v oblasti IKT z mesta Trnava na spoločnosť TT-IT, s.r.o. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Buchel – poukázal, že v tabuľkovej časti materiálu sú niektoré položky nulové 
a zaujímal sa, či je správne z účtovného hľadiska ich presúvať. 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – zareagoval na pripomienku a uviedol, že v súpise majetku 
sú položky s nulovou hodnotou, ktoré sa používajú a sú odpísané. Nedali by sa však potom 
vyradiť z inventáru spoločnosti. 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 
      Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 680, ktorým bolo 
schválené zvýšenie základného imania spoločnosti v súlade s vypracovaným znaleckým 
posudkom. 
 
 
 
Č. 4.11 
Predaj spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Študentskej ulici 39 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 964/2006 predaj podielov na 
pozemkoch v k. ú. Trnava p. č. 1449/1 a 1449/4 vlastníkom bytov č. 25, 26, 27, 28 v bytovom 
dome na Študentskej ulici 37, 39, 41, ktoré nadobudli do svojho vlastníctva v bytovom dome 
súp. č. 5679 spolu s podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. 
Uznesenie bolo uznesením MZ č. 263 dňa 19. 2. 2008  zrušené,  pretože žiadatelia napriek 
viacerým výzvam nepodpísali pripravenú kúpnu zmluvu. JUDr. Kubínyová, vlastníčka bytu   
č. 26 podala novú žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 
prislúchajúcich k bytovému domu na Študentskej 37, 39,41 a zaviazala sa zaplatiť aj 
poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. V bytovom dome sa 
nachádza 28 bytových jednotiek. Mesto odpredalo 24 nájomníkom spoluvlastnícke podiely 
na p. č. 1449/1 a 1449/4. Byty č. 25, 26, 27, 28 vznikli nadstavbou bytového domu a vzťah 
k pozemkom bol riešený právom užívania. Bytový dom je postavený na pozemku parc.        
č. 1449/1 s výmerou 669 m2 pričom súčasťou bytového domu je aj priľahlý pozemok - 
zastavaná plocha a nádvorie parc. č. 1449/4 s výmerou 728 m2. Uvedené pozemky sú 
zapísané na LV č. 7486, pričom mesto Trnava je podielovým spoluvlastníkom. V zmysle § 18 
zákona č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov a v zmysle VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 
v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava sa cena spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku pod bytovým domom stanovuje v ostatných častiach mimo CMZ vo výške 8,2984 
eur/ m2  t. j. 250,- Sk/m2. Majetková komisia na rokovaní dňa 1.2.2005 odporučila, aby 
kupujúci uhradili správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.2009,  je 
možný odpredaj predmetného spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava podľa § 9a) ods. 8.,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Zb.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 
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      Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 681, ktorým bol 
schválený predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom vlastníčke bytu 
v súlade s predloženým materiálom za cenu 526,63 eura. 
 
 
 
Č. 4.12 
Súhlas s použitím pozemku na výstavbu osvetlenia parkoviska na Starohájskej ulici 
v Trnave 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Spoločnosť SMS TTSK s.r.o., so sídlom Trnava, Starohájska 10,  IČO: 36 851 523,   
t. j. Správa majetku a služieb TTSK, bola založená Trnavským samosprávnym krajom za 
účelom správy, služieb, reštrukturalizácie majetku a záväzkov TTSK. Ako vlastník 
nehnuteľností na Starohájskej ulici č. 9/A: parc. č. 5671/267 - nebytový objekt (parkovací 
dom) a parc. č. 5671/268 - nekryté parkovisko, v záujme zabezpečenia dostatočného 
osvetlenia parkoviska sa rozhodla rozšíriť jestvujúce verejné osvetlenie.  Po zistení, že pri 
realizácii stavebných prác dodávateľ zasiahol za hranicu parkoviska na pozemok                
vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/6, sa spoločnosť listom s priloženou situáciou 
osvetlenia, ospravedlnila za vzniknutú situáciu a súčasne požiadala o návrh riešenia pre 
vybudovanie osvetlenia na mestskom pozemku. Majetková komisia MZ na svojom zasadnutí 
dňa 21. 7. 2009 sa zaoberala doručenou žiadosťou o rozšírenie verejného osvetlenia za 
parkovacím domom na Starohájskej ulici a odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť 
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava s tým, že je potrebné, aby Odbor dopravy  
a komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave preveril, o aké osvetlenie sa jedná. 
Následne Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Trnave vo svojom vyjadrení súhlasil 
s vybudovaním nového verejného osvetlenia za podmienky zriadenia vecného bremena. 

Na základe našej požiadavky o poskytnutie príslušnej dokumentácie, ktorá je potrebná 
pre spracovanie materiálu na zasadnutie mestského zastupiteľstva v zmysle postupu 
k umiestňovaniu inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta (§14 ods. 1 „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol 
mestu zverený“ v platnom znení),  žiadateľ zistil, že výstavba osvetlenia parkoviska nebola 
povolená. 

Podľa projektu „Rozšírenie osvetlenia parkoviska“, predloženého spoločnosťou SMS 
TTSK stavebnému úradu so žiadosťou o povolenie drobnej stavby dňa 21. 8. 2009, má byť 
osadených 5 oceľových stožiarov s príslušným káblom, uloženým v zemi pozdĺž parkoviska. 
Projekt rieši napojenie novým káblom na jestvujúce verejné osvetlenie pri chodníku v parčíku 
za budovami TTSK a daňového úradu. Podľa vysvetlenia žiadateľa dňa 6. 10. 2009 bolo 
napojenie na jestvujúce osvetlenie v parčíku vybudované ako súčasť verejného osvetlenia 
v rámci stavby „Nebytový objekt – parkovací dom“, vybudovanej stavebníkom RT PLUS s. r. 
o., so sídlom Bratislava, Grösslingova 4, skolaudovanej v novembri 2005. Po odkúpení 
predmetnej stavby je SMS TTSK s.r.o. majiteľom parkovacieho domu s príslušnými 
prípojkami a parkoviska s jeho súčasným verejným osvetlením, ktoré chce rozšíriť o              
5 stožiarov. Nakoľko situácia nového osvetlenia v projekte na stavebnom úrade nie je podľa 
vyjadrenia žiadateľa v súlade so skutočnosťou a je tiež odlišná od situácie osvetlenia, 
prerokovanej majetkovou komisiou MZ dňa 21. 7. 2009,  SMS TTSK s.r.o. zabezpečí úpravu 
projektu pre povolenie stavby a vyjadrenie Siemens s. r. o., správcu verejného osvetlenia 
mesta, k projektu a k možnosti napojenia na jestvujúce verejné osvetlenie.  

Majetková komisia MZ po prerokovaní predmetnej veci na svojom zasadnutí dňa     
14. 10. 2009 opäť odporučila súhlasiť s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava 
parc. č. 5671/6 na vybudovanie nového osvetlenia parkoviska s podmienkou, že v projekte 
osvetlenia bude vyriešené samostatné meranie spotreby elektrickej energie nielen pre 
vyprojektované rozšírenie osvetlenia parkoviska, ale aj pre jestvujúce osvetlenie, ktoré je 
v súčasnosti vo vlastníctve žiadateľa - SMS TTSK s.r.o., so sídlom Trnava, Starohájska 10. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 
      Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 682 v zmysle 
predloženého materiálu. 
 
 
 
Č. 4.13 
Zmena výmery nebytových priestorov /rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu/ 
v objekte na Ulici Limbová č. 11  
/Občianske združenie za duchovnú, kultúrnu a sociálnu spoluprácu 

Na základe uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 588/2009 bola  uzatvorená 
nájomná zmluva s notárskou zápisnicou na nebytové priestory v objekte na Ulici          
Limbová č. 11 v Trnave o výmere 273,68 m2 s nájomcom OBČIANSKE ZDRUŽENIE                
ZA DUCHOVNÚ, KULTÚRNU A SOCIÁLNU SPOLUPRÁCU, Vajanského 15, 917 00 
Trnava, za účelom strediska pre vzdelávanie a kultúrne pôsobenie občanov resp. 
príslušníkov kórejskej národnosti na dobu neurčitú od 01.07.2009. Spoločnosť TT-
KOMFORT s.r.o.  v danom objekte užívala nebytové priestory o výmere 42,53 m², ktoré boli 
31.08.2009 uvoľnené a vrátené prenajímateľovi - Mestu Trnava. O prenájom predmetných 
priestorov požiadalo  OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZA DUCHOVNÚ, KULTÚRNU A 
SOCIÁLNU SPOLUPRÁCU, ktoré chce užívať priestory na rovnaký účel ako doteraz užívané 
priestory. 

Správca objektu na základe žiadosti nájomcu spracoval materiál na rokovanie mestskej 
rady dňa 29.09.2009, ktorá žiadosť nájomcu zobrala na vedomie a v zmysle zák. č. 258/2009 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov posúdila tento prípad ako prípad hodný osobitného zreteľa z viacerých dôvodov:  
využívanie priestorov na vzdelávanie a kultúrne pôsobenie občanov kórejskej  národnosti, 
ktorí si chcú udržať na území Slovenska svoje národné a kultúrne zvyky a kultúrnym             
a spoločenským vzdelávaním detí a mládeže tak prispieť k ich lepšiemu začleneniu do 
spoločnosti. 

V zmysle zák. č. 258/2009 Z.z. v prípadoch hodných osobitného zreteľa pre rozhodnutie 
mestského zastupiteľstva je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. 
     
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 
      Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 683, ktorým bol 
schválený prenájom nebytových priestorov žiadateľovi v súlade s predloženým materiálom. 
 
 
Č. 4.14 
Zmena výmery nebytových priestorov /rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu/ 
v objekte V jame č. 7 – 13  /Mgr. Viera Šikulová – Lienka/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Na základe uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 684/2002 bola uzatvorená 
nájomná zmluva s notárskou zápisnicou na nebytové priestory v objekte na ulici V jame č. 7 
v Trnave o výmere 62,37 m2 s nájomcom Mgr. Viera Šikulová - Lienka, Pažitná 65, 917 00 
Trnava za účelom zriadenia predajne školských a kancelárskych potrieb na dobu neurčitú od 
15. 06. 2002. Uznesením MR č. 39/2003 bol rozšírený účel využitia nebytových priestorov     
o predaj textilnej galantérie. Nakoľko nájomca rozširuje prevádzku predajne školských          
a kancelárskych potrieb, požiadal o prenájom ďalšieho nebytového priestoru o výmere 12,87 
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m² (miestnosť č.108), ktorý chce využívať na uskladnenie nového tovaru. Nebytový priestor 
sa nachádza V jame č.8. Nájomcom doteraz užívané priestory a nový priestor tvoria 
stavebne jeden objekt. Správca objektu na základe žiadosti nájomcu spracoval a predložil 
materiál na rokovanie mestskej rady dňa 29.09.2009, ktorá žiadosť nájomcu zobrala                   
na vedomie a v zmysle zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov posúdila tento prípad ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z nasledujúcich dôvodov:  
- nájomca  predáva okrem bežných školských  a kancelárskych potrieb aj školské potreby 
  a pomôcky pre predškolskú výchovu  a pre vzdelávanie postihnutých detí  
- nebytový priestor sa nachádza na prízemí s bezbariérovým prístupom 
- predajňu okrem rodičov navštevujú aj pedagogickí pracovníci 
- predajňa so zameraním na vyššie uvedený tovar je jediná v meste Trnava. 

V zmysle zák. č. 258/2009 Z.z. v prípadoch hodných osobitného zreteľa pre rozhodnutie 
mestského zastupiteľstva je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
      Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 684, ktorým bola 
schválená zmena výmery nebytových priestorov žiadateľovi. 
 
 
 
Č. 4.15 
Nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2 
/RESPIRO-PHARMA CENTRUM, s. r. o. / 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

V súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 688/2009 Stredisko sociálnej 
starostlivosti spracovalo materiál - žiadosť o nájom nebytových priestorov v Mestskej 
poliklinike, Starohájska č. 2, 917 01  Trnava pre spoločnosť RESPIRO-PHARMA CENTRUM, 
sídlom: Veterná 6490/13, 917 01  Trnava,   v zastúpení: Mgr. Kornélia Duchoňová.  
Spoločnosť  žiada o nebytové priestory po zosnulom MUDr. Júliusovi Duchoňovi, ktorý zomrel 
dňa 15.9.2009 a ktorý na základe nájomnej zmluvy č. 73 zo dňa 19.9.2003 v nich poskytoval 
zdravotnú starostlivosť v odbore pneumológia a ftizeológia. Horeuvedená spoločnosť má na 
základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja povolenie prevádzkovať zdravotnícke 
zariadenie v odbore pneumológia a ftizeológia a môže okamžite začať poskytovať zdravotnú 
starostlivosť v danom odbore. V zmysle zákona 258/2009 Z. z. možno uvedenú žiadosť 
považovať za hodnú osobitného zreteľa o ktorej Mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 
väčšinou prítomných poslancov, nakoľko výpadkom jedného lekárskeho miesta by sa zhoršila 
kvalita a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v danom odbore v regióne.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
      Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 685, ktorým bol 
schválený nájom nebytových priestorov v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
Č. 4.16 
Nájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska, Mozartova č. 3, 917 08 
Trnava  
/MEDISTAP, s. r. o. / 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Spoločnosť MEDISTAP, s. r. o. požiadala o prenájom nebytových priestorov s cieľom 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo. Spoločnosť uzavrela 
dňa 1.10.2009 „Zmluvu o prevode lekárskej praxe a hmotného a nehmotného majetku 
zdravotníckeho zariadenia“ s MEDIMIRA, s. r. o. v zastúpení: MUDr. Viera Kucmanová, ktorá 
má uvedené nebytové priestory prenajaté na základe Zmluvy o nájme  zo dňa 30.9.2004       
a ktorá plánuje ukončiť činnosť zdravotníckeho zariadenia ku dňu 31.12.2009.  

V zmysle zákona 258/2009 Z. z. možno uvedenú žiadosť považovať za hodnú 
osobitného zreteľa o ktorej Mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou prítomných 
poslancov, nakoľko výpadkom lekárskeho miesta by sa pacienti daného obvodu museli 
rozdeliť do iných obvodov, čím by sa zhoršila kvalita a dostupnosť poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v danom odbore. Ďalej možno brať do úvahy skutočnosť, že MUDr. Iveta 
Brateková viac rokov poskytovala zdravotnú starostlivosť v uvedenom obvode ako 
zamestnanec MEDIMIRA, s. r. o., takže je dokonale oboznámená s pacientmi                       
a problematikou daného obvodu.  

 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
      Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 686, ktorým bol 
schválený prenájom nebytových priestorov žiadateľovi v zmysle predloženého materiálu. 
 
 
 
 
Č. 4.17 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Na hlinách č. 49/D  
/Stanislava Bacigalová/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   Na základe uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č.762/2002 bola  uzatvorená 
nájomná zmluva s notárskou zápisnicou na nebytové priestory v objekte na ulici Na hlinách 
č. 49/D v Trnave o výmere 88,77 m2 s nájomcom Augustín Adamec, Bratislavská 2, 917 00 
Trnava, za účelom prevádzkovania predajne kvetov na dobu neurčitú od 01.12.2002,          
za nájomné na základe ponukového konania. Súhlasom primátora mesta Trnava zo dňa 
23.01.2003 bol zmenený účel využitia časti nebytových priestorov zo skladu na kanceláriu.  
Nájomca priestorov dňa 28.09.2009 predložil spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Zmluvu           
o združení, ktorú uzavrel s pani Stanislavou Bacigalovou, bytom Na hlinách 6862/58, 917 00 
Trnava, ktorej predmetom je podnikanie v oblasti aranžovania a predaja kvetov. Na jeho 
zabezpečenie budú obaja členovia združenia vykonávať činnosť v súlade so svojím 
živnostenským oprávnením. V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z. v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa pre rozhodnutie mestského zastupiteľstva je potrebná trojpätinová 
väčšina prítomných poslancov. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
      Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 687, ktorým bol 
schválený prevod nájmu nebytových priestorov z pôvodného nájomcu Augustína Adamca   
na nového nájomcu Stanislavu Bacigálovú.  
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Č. 4.18 
Zámena prenajatých nebytových priestorov v objekte na Priemyselnej ulici č. 5 
/Marián Sloboda/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Marián Sloboda, Vajanského 16, 917 00 Trnava, je nájomcom  nebytových priestorov      
v objekte na Priemyselnej ulici č. 5  v Trnave od roku 1997. Na základe uznesenia mestskej 
rady č. 554/2001 bola s nájomcom uzatvorená posledná platná nájomná zmluva s notárskou 
zápisnicou na výmeru 31,50 m² za účelom prevádzkovania skladu a voľnej plochy, na dobu 
neurčitú s účinnosťou  od 01. 11. 2001. Nájomca po schválených zmenách výmery tohto 
času užíva nebytové priestory o celkovej výmere 46,80 m². V objekte na Priemyselnej ulici    
č. 5 prebieha príprava realizácie výstavby Mestského priemyselného a technologického 
parku Trnava a keďže nájomca užíva nebytové priestory, ktoré z dôvodu príprav je potrebné 
uvoľniť, za odovzdané priestory mu budú poskytnuté náhradné priestory. Zámenou 
nebytových priestorov dotknutých realizáciou výstavby Mestského priemyselného                  
a technologického parku Trnava bude nájomca užívať nebytové priestory o celkovej výmere 
31,78 m², čo v konečnom dôsledku predstavuje poníženie pôvodne užívanej výmery. 
Materiál bol postúpený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle zákona č. 258/2009 
Z. z. ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
      Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 688, ktorým bola 
schválená zámena prenajatých nebytových priestorov. 
 
 
 
Č. 4.19 
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na 
predaj bytu č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 V súlade s uznesením MZ č. 620/2009 bola realizovaná obchodná verejná súťaž 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj predmetného bytu. Obchodná verejná súťaž 
bola zverejnená obvyklým spôsobom  
 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy predloží Majetková komisia MZ na 
rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva odprezentoval záver Majetkovej komisie MZ 
poslanec Michal Okruhlica. Skonštatoval, že na zasadnutí majetkovej komisie, ktorá 
zasadala 27. 10. 2009 pred rokovaním mestského zastupiteľstva bola vyhodnocovaná 
obchodná verejná súťaž a nebol predložený žiadny návrh kúpnej ceny. 
 
Rozprava: 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal o predloženie návrhu majetkovej komisie. 
 Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora – navrhol znížiť východiskovú cenu zo 
„120 000,- eur“ na ...80.000,- eur... a zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s obchodnou 
verejnou súťažou.  
 Ing. Bošnák – na základe predloženého návrhu sformuloval návrh uznesenia 
s nasledujúcim textom: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Konštatuje, že 
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obchodná verejná súťaž na predaj 3 – izbového bytu  č. 6 na I. NP bytového domu s. č. 224 
– 9 b.j.  na Ulici Hviezdoslavova č. 3 o podlahovej ploche 109,04 m2  s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 1139/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu (na pozemku parc. č. 258/2) a spoluvlastníckeho podielu 1139/10000 k pozemkom 
parc. č. 258/1 a 258/2 v k. ú. Trnava, bola neúspešná 
2. Schvaľuje 
novú východiskovú cenu na predmetný byt vo výške 80 000,- eur 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na 
predaj bytu č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3 s východiskovou cenou uvedenou v bode 2. 
tohto uznesenia. 
Termín: do 15. 11. 2009  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 O vznesenom návrhu i o uznesení sa hlasovalo súčasne.  
      Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 689 v zmysle 
vznesených návrhov. 
 
 
 
Č. 4.20 
Združenie finančných prostriedkov na realizáciu okružnej križovatky Špačinská - 
Kukučínova 

 Materiál bol zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva v úvode 
rokovania.  
 Ing. Bošnák, primátor mesta – zdôvodnil materiál už pri jeho zaraďovaní do programu 
rokovania. Podotkol, že mesto má dlhodobejší zámer vybudovať na priesečnej križovatke 
ulíc Špačinská, Kukučínova a Na hlinách okružnú križovatku, nakoľko súčasný stav je 
nevyhovujúci z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Prebehlo rokovanie 
dotknutých subjektov a navrhovaný zámer bol prijatý pozitívne. Návrh po schválení 
mestským zastupiteľstvom bude zaradený v najbližších dňoch do programu rokovania 
zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.  
Rozprava: 
 Ing. Klokner – sa zaujímal, či záležitosť bola plánovaná dlhodobo, je najdôležitejšou 
v rámci mesta a vychádza zo spracovaného dopravného generelu. 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – odpovedal na vznesenú pripomienku poslanca a uviedol, 
že sa nejde do stavebných úprav, namiesto betónových obrubníkov budú osadené obrubníky 
umelé. Zároveň uviedol, že celé sídlisko Na hlinách využíva túto trasu, z hľadiska 
bezpečnosti a rovnako aj z dôvodu problémov súvisiacich s odbočením je potrebná. 
Zrealizovaný bol už aj výber dodávateľa.   
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 690, ktorým bolo  
schválené združenie finančných prostriedkov pre účel financovania realizácie prestavby 
križovatky ciest Špačinská, MK Na Hlinách a MK Kukučínova, Trnava, p.č.: 9060/3, 8903, 
8871, 5312/12 s tým, že Trnavský samosprávny kraj so sídlom Starohájska 10, Trnava, IČO: 
37 836 901  združí na tento účel finančné prostriedky vo výške 50% z celkových nákladov 
stavby a Mesto Trnava združí na tento účel finančné prostriedky a zabezpečí investorsky 
realizáciu prestavby križovatky.  
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Materiál č. 5.1 
Predaj bytov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 

TT-KOMFORT s.r.o., v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení noviel, VZN č. 85/95 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 
v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení doplnkov a v zmysle príkazov 
primátora č. 1337/96, č. 3061/96, č.1008/97, č. 1879/97, č. 1993/98 pripravila návrh na 
odpredaj ďalších bytov, v ktorých nájomcovia potvrdili k dnešnému dňu Dohody o spôsobe 
platenia ceny bytu v bytových domoch uvedených v dôvodovej správe.  
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním  odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 691, ktorým bol 
schválený predaj bytov v zmysle platnej legislatívy.   
 
 
 
 
Materiál č. 5.2 
Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 
       Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 21. 3. 1998  
schválilo uznesením č. 572/98 materiál Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta  
Trnava, v zmysle ktorého sa uvoľnené byty, okrem bytov, ktoré boli vyčlenené pre  
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, budú odpredávať. Výnimku z týchto zásad môže 
schváliť iba mestské zastupiteľstvo. O návrhoch výnimiek rokovala bytová komisia 
a odporúča ich riešiť tak ako je to uvedené v dôvodovej správe i v návrhu uznesenia. 
Schválením výnimky v bode 1a/ a 1b/ bude objekt Halenárska 16 uvoľnený a mesto môže 
realizovať svoje zámery s týmto objektom.  
           

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 692, ktorým boli 
výnimky v zmysle predloženého návrhu schválené.  
 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Spolufinancovanie projektu „Euromost škola Kyjov – Trnava“  
- schválenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 

Mesto Trnava bolo oslovené na partnerskú spoluprácu pri predkladaní a realizácii 
projektu „Euromost škola Kyjov – Trnava“.  Projekt rieši spoluprácu medzi ZŠ z Kyjova 
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ČR a ZŠ s MŠ, I. Krasku, Trnava-Modranka. Zámerom projektu je rekonštrukcia školského 
areálu  ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava-Modranka, ktorého súčasťou je výstavba multifunkčného 
ihriska, rekonštrukcia ihriska pre MŠ a rekonštrukcia školského dvora. Investičné náklady 
rekonštrukcie školského areálu budú  205 599 eur. Projekt zároveň rieši výmenné pobyty 
žiakov a učiteľov medzi oboma ZŠ, tieto neinvestičné náklady budú 9 200 eur. Celkový 
náklady projektu pre mesto Trnava budú 214 799 eur, spolufinancovanie mesta Trnava bude 
5% z celkových nákladov, t.j. 10 740 eur. Realizácia projektu sa predpokladá na 2 roky. 
Finančná podpora bude poskytnutá výlučne formou refundácie na základe skutočne 
vynaložených a z dokladovaných  oprávnených výdavkov, t.j. mesto Trnava bude musieť 
najskôr uhradiť výdavky pri realizácii projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri 
jednotlivých platbách refundované v pomernej výške (95 % z oprávnených výdavkov). 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 693, ktorým bol 
návrh na spolufinancovanie projektu schválený.  
 
 
 
Materiál č. 6.2 
Spolufinancovanie projektu „Základná škola A. Kubinu – Multifunkčné futbalové 
ihrisko“ – schválenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 

Mesto Trnava zabezpečuje prípravu projektu „Základná škola A. Kubinu  - Multifunkčné 
futbalové ihrisko“ na predloženie o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR. Hlavným zámerom 
projektu je vytvorenie optimálnych možností pre rozvoj športu v podmienkach ZŠ A. Kubinu  
výstavbou viacúčelového ihriska a jeho využitia nielen pre telesnú výchovu a športovú 
prípravu žiakov, ale aj záujmové športové aktivity obyvateľov v danej lokalite mesta. Jednou 
z podmienok je potvrdenie spolufinancovania minimálne vo výške 16 597,- eur (500 tis. Sk). 
Predpokladané celkové náklady na výstavbu 89 833,- eur, vrátane dotácie. Na základe 
verejného obstarania vzíde konečná celková suma realizácie a koofinancovania mesta 
Trnava. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 694, ktorým bol 
návrh na spolufinancovanie projektu schválený.  
 
 
 
Materiál č. 6.3 
Spolufinancovanie projektu „Využitie historického a prírodného NATURA 2000 
potenciálu regiónov Trnavy a Malého žitného ostrova pre rozvoj cezhraničnej 
ekoturistiky“ - schválenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajskú správu za neprítomného MUDr. Paveleka predložil Ing. Pobiecký, druhý 
zástupca primátora mesta.  
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Mesto Trnava zabezpečuje prípravu projektu „Využitie historického a prírodného 
NATURA 2000 potenciálu regiónov Trnavy a Malého žitného ostrova pre rozvoj cezhraničnej 
ekoturistiky“ v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – 
Slovenská republika 2007 – 2013. Zámerom projektu je výstavba budovy moderného 
bezbariérového infocentra s infopultom, výstavnými a prednáškovými priestormi. Budova 
bude vybavená nevyhnutným zariadením a nábytkom. Je navrhovaná na mieste bývalých 
sociálnych zariadení vo vstupnej časti areálu Kamenný mlyn, ktoré budú odstránené a ich 
funkcia bude začlenená do novej budovy, ďalej bude jestvujúci vonkajší mobiliár v plnej 
miere nahradený novým, jedná sa predovšetkým o lavičky, smetné koše, informačné panely, 
smerovníky atď. Na mieste súčasného detského ihriska bude vybudované nové detské 
ihrisko. Celkový rozpočet projektu predstavuje 834 782,15 eur, z toho investičné náklady sú 
797 559,15 eur, neinvestičné náklady 37 223,- eur. Spolufinancovanie projektu mestom 
Trnava zodpovedá výške 5 % z oprávnených nákladov na projekt, t. j. 41 739,11 eur. 
Finančná podpora bude poskytnutá formou refundácie. V rámci systému refundácie sa 
vynaložené oprávnené náklady na projekt preplácajú príslušným riadiacim orgánom na 
základe deklarovaných výdavkov. T. j. mesto Trnava najskôr uhradí výdavky na realizáciu 
projektu z vlastných zdrojov, následne v rámci uplatnenia jednotlivých žiadostí o platbu mu 
budú tieto výdavky refundované v pomernej výške (95 % z oprávnených výdavkov). 
Nevyhnutnou podmienkou pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 
samostatné uznesenie mestského zastupiteľstva o súhlase s predložením žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, zabezpečení realizácie projektu po schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok a o spolufinancovaní projektu mestom vo výške min. 5 % 
z celkových oprávnených nákladov, a to vo forme, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickým doplnkom – uvedenie lokality realizácie projektu: 
a/ v návrhu uznesenia v bode 2. Schvaľuje v písm. a/  v závere ods. doplniť text 
 ...- Infocentrum vo vstupnej časti areálu Kamenný mlyn... 
b/ na str. 18-6/3/3 dôvodovej správy v 2. ods. spresniť text prvej vety nasledovne: 
   ...Zámerom projektu je výstavba budovy moderného bezbariérového infocentra    

s infopultom, výstavnými a prednáškovými priestormi vo vstupnej časti areálu Kamenný 
mlyn.  

 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Požiadavky mestskej rady mali charakter technickej pripomienky, preto sa o nich 
osobitne nehlasovalo. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 695, ktorým bol 
návrh na spolufinancovanie projektu schválený.  
 
 
 
Materiál č. 6.4 
Spolufinancovanie projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“  
- schválenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 
 

Mesto Trnava zabezpečuje prípravu projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta 
Trnava“, v rámci výzvy z  Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1. 
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2: Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, Výzva: 
Elektronizácia služieb krajských miest.  
Zámerom projektu je predovšetkým: 
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• vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom 
investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na miestnej 
úrovni samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR,  

• zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade              
s konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne 
s elektronizáciu štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností 
elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu, 

• budovanie a rozvoj intregrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované 
úplne alebo čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom 
mieste, 

Celkový rozpočet projektu predstavuje 3 157 895,- eur, z toho investičné náklady sú 
3 063 158 eur, neinvestičné náklady 94 737 eur. Spolufinancovanie projektu mestom Trnava 
zodpovedá výške 5 % z oprávnených nákladov na projekt, t. j. 157 895,- eur. Žiadatelia 
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. Nevyhnutnou podmienkou 
pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je samostatné uznesenie mestského 
zastupiteľstva o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečení realizácie 
projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, o spolufinancovaní projektu 
mestom vo výške min. 5 % z celkových oprávnených nákladov a o zabezpečení financovania 
prevádzky riešenia elektronizácie služieb vytvoreného v rámci projektu, a to vo forme, ktorá 
je uvedená v návrhu uznesenia.  

 
Rozprava: 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval, že z ostatného stretnutia zástupcov združenia 
K-8 bola spracovaná požiadavka na ministerstvo, aby sa nemuselo garantovať 200 tis. eur 
ročne, ale aby bola prevádzka garantovaná na 5 rokov. 
 Mgr. Mráz, konateľ spoločnosti TT-IT, s.r.o. – uviedol, že vo výzve je nevyhnutné uviesť 
sumu, lebo inak projekt nebude môcť byť posudzovaný. V prípade, že ministerstvom bude 
akceptovaný návrh združenia K-8, táto záležitosť z návrhu uznesenia bude vypustená. Suma 
/pri softvére 5 %, pri hardvére 20 %/ bola stanovená kvalifikovaný odhadom a bola mierne 
podhodnotená. Z dotácie v sume 3 mil. bude dosť finančných prostriedkov preinvestovaných 
na vzdelávanie, komplementačné práce a pod.  
  

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 696, ktorým bol 
návrh na spolufinancovanie projektu  v súlade s predloženým návrhom schválený.  
 
 
 
Materiál č. 6.5 
Spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky 
pozemných komunikácií“ – schválenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 
 

Mesto Trnava zabezpečuje prípravu projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom 
čistiacej techniky pozemných komunikácií“ v rámci výzvy Operačného programu Životné 
prostredie, prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny 
klímy, operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia (I. a III. skupina aktivít), kód výzvy OPŽP-PO3-
09-3. Zámerom projektu je nákup multifunkčných áut na postrekovanie, čistenie a údržbu 
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ciest v rámci mesta Trnava. Prevádzkovateľom čistiacej techniky pre miestne komunikácie 
budú spoločnosti TT-Komfort s.r.o. a .A.S.A. Trnava. Celkový rozpočet projektu predstavuje 
528 836,- eur, z toho investičné náklady sú 511 700,- eur, neinvestičné náklady 17 136,- eur. 
Spolufinancovanie projektu mestom Trnava zodpovedá výške 5 % z oprávnených nákladov 
na projekt, t. j. 26 441,80 eur. Nevyhnutnou podmienkou pre podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok je samostatné uznesenie mestského zastupiteľstva o súhlase                   
s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečení realizácie projektu po 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a o spolufinancovaní projektu mestom vo 
výške min. 5 % z celkových oprávnených nákladov, a to vo forme, ktorá je uvedená v návrhu 
uznesenia. 
 
Rozprava: 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – sa zaujímal, prečo v návrhu uznesenia je zaradený bod f/ 
„financovanie projektu z vlastných zdrojov“, keď projekt bude spolufinancovaný vo výške       
5 %. Spracovateľa materiálu žiadal o preverenie textu, prípadne vypustenie tejto časti textu 
z návrhu uznesenia s tým, že čistopis uznesenia bude správne spracovaný. 
 Ing. Burzová, vedúca Odboru ekonomického MsÚ v Trnave – reagovala na pripomienku 
a uviedla, že sa to týka použitia vlastných zdrojov, nie úverových.   
 Ing. Albert – poukázal na nasledujúci materiál, v ktorom je uznesenie rozpísané v plnej 
forme. 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že na každý projekt je vyhlásená iná výzva 
a preto sú v návrhoch uznesení odlišnosti.  

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 697, ktorým bol 
návrh na spolufinancovanie projektu schválený /s podmienkou preverenia textu v bode f/ 
uznesenia.  
 
 
 
Materiál č. 6.6 
Spolufinancovanie projektu „Kompostáreň Trnava – obnova strojového parku“ 
– schválenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave zabezpečuje prípravu projektu „Kompostáreň 
Trnava – obnova strojového parku“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2010. Termín na predloženie žiadosti 
je najneskôr do 31. októbra 2009. Zámerom projektu je nákup drviča organického materiálu  
a nákup nakladača. Prevádzkovateľom zakúpenej techniky bude spoločnosť .A.S.A. Trnava. 
Obnova strojového parku je vzhľadom na jeho enormné opotrebenie nutne potrebná pre 
zachovanie funkčnosti kompostárne. Následne sa očakáva zvýšenie produktivity práce, 
zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie spracovávaných množstiev a zvýšenie 
produkcie hotového kompostu. Celkový rozpočet projektu predstavuje 468 115,57 eur, 
pričom sa jedná výlučne o investičné náklady. Celkový rozpočet projektu je stanovený ako 
maximálna možná výška nákladov. Skutočná hodnota investičných nákladov bude 
spresnená po ukončení procesu verejného obstarávania a môže byť rovná alebo nižšia ako 
schválená suma. Spolufinancovanie projektu mestom Trnava zodpovedá výške min. 5 % 
z oprávnených nákladov na projekt, t. j. 23 405,78 eur.  
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.   
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 698, ktorým bol 
návrh na spolufinancovanie projektu schválený.  
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Členstvo mesta Trnava v záujmovom združení právnických osôb „Energetický klaster 
– západné Slovensko“ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 
 
     Trnavský samosprávny kraj má vládou SR schválené Inovačné póly rastu v regiónoch:  
▪ Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie 
▪ Automobilový priemysel 
▪ Elektrotechnický priemysel 
      V nadväznosti na realizáciu vládou SR schválenej Inovačnej stratégie SR na roky 2007 
až 2013 sa na Úrade Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo dňa 29. júla 2009 
slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom, 
Mestom Trnava, ZMO región JE Jaslovské Bohunice, ZMO Žitného ostrova, ZMO Galantsko-
šalianskeho regiónu a  Združením miest a obcí záhorskej oblasti pri budovaní 
„Energetického klastra – západné Slovensko“ (ďalej Memorandum) so zameraním na 
energetický priemysel. Zúčastnené strany sa v Memorande dohodli rozvíjať výskum 
v energetike a podporovať aplikáciu technológií pre energetické využívanie biopalív 
a biomasy. Prioritou Energetického klastra bude dôsledný rozvoj environmentálne 
bezpečných a obnoviteľných zdrojov energií. Z hľadiska zachovania čistoty životného 
prostredia chceme v budúcnosti viac využívať jadrovú energiu s dôrazom na dodržanie 
podmienok EIA, ovplyvňovanie legislatívnych procesov, procesov prípravy, výstavby, 
bezpečnej prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Mesto Trnava ako krajské mesto Trnavského 
regiónu má záujem z dôvodu rozvojových aktivít regiónu, ako aj plnenia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava  byť členom predmetného združenia 
a mať možnosť zúčastňovať sa pri realizovaní aktivít záujmového združenia právnických 
osôb s názvom Energetický klaster – západné Slovensko. V rámci predbežných rokovaní 
bude Trnavský samosprávny kraj ako iniciátor založenia klastra disponovať jeho 50% 
podielom, pričom každý zo spolu zakladajúcich členov bude mať 10% podiel.  
Na základe takto dohodnutých zakladateľských podieloch bude pre TTSK majetkový vklad 
predstavovať sumu 10 000,- eur a pre ďalších zakladajúcich členov 2 000,- eur. Ročné 
členské bude stanovené pre TTSK na 5 000,- eur a na 1 000,- eur pre každého 
zakladajúceho člena. V súčasnosti je Mesto Trnava spoločne s Trnavským samosprávnym 
krajom spoluzakladateľom Automobilového klastra – západné Slovensko, kde každý 
zakladajúci partner má 50 % podiel.    
     
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.   
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 699, ktorým 
mestské zastupiteľstvo schválilo členstvo Mesta Trnava v záujmovom združení a súčasne 
poverilo primátora mesta rokovať so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja o výške 
majetkového vkladu, ročného členského a na príprave stanov predmetného združenia.  
 



 34 

Materiál č. 8.1 
Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ SR, zameranej na použitie prostriedkov EÚ 
poskytnutých v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik 
 

Materiál bol na rokovanie mestského zastupiteľstva  predložený v zmysle ustanovenia     
§ 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov. Predložená informácia obsahuje texty a údaje zo 
správy o výsledku kontroly, zaslanej mestu z NKÚ SR. Kontrola prebiehala v termíne od 
11.5.2009 do 5.6.2009 a poukázala na porušenie viacerých všeobecne záväzných právnych 
predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Na základe zistených nedostatkov mesto prijalo 
opatrenia, ktoré majú v budúcnosti zamedziť opakovaniu podobných pochybení. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickým doplnkom – uviesť presný názov oficiálnej správy NKÚ SR - 
 „Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci 
SOP Ľudské zdroje v meste Trnava“. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.   
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 700, ktorým 
mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ SR. 
 
 
 
Materiál č. 9.1 
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa  
č. 51 Trnava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 

Stredisko sociálnej starostlivosti bolo zriadené Zriaďovacou listinou uznesením               
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 15/1993 z 16. februára 1993 v zmysle zákona      
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách, 
ako príspevková organizácia mesta Trnava. Návrh dodatku k Zriaďovacej listine /v poradí 
šiesty doplnok/ je predkladaný v súvislosti s prijatím zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
účinného od 01. júla 2009. Nová právna úprava reagovala na problémy aplikačnej praxe 
súvisiace so zákonom nedefinovanom postavení príspevkových organizácií 
v majetkovoprávnych vzťahoch. Mesto Trnava je právnická osoba, ktorá zverila časť svojho 
majetku Stredisku sociálnej starostlivosti na plnenie svojich úloh. Novela zákona o majetku 
obcí jednoznačne definuje, že príspevkové organizácie nie sú nositeľmi vlastníckych práv, 
ale sú len správcami majetku, teda majetok, ktorý Stredisko sociálnej starostlivosti 
nadobudne svojou činnosťou, nadobúda do vlastníctva priamo mesto a príspevková 
organizácia do svojej správy. Keďže sa za majetok považujú aj pohľadávky, vznikom 
pohľadávky, vzniká majetok, ktorý spravuje Stredisko sociálnej starostlivosti. Vymáhanie 
pohľadávok vzniknutých činnosťou Strediska sociálnej starostlivosti v súdnom konaní 
a v prípadoch súdneho vypratania bytov a nebytových priestorov pri správe bytového 
a nebytového fondu si preto vyžaduje splnomocnenie Mesta Trnava, ktoré predkladateľ 
navrhuje generálne upraviť v zriaďovacej listine. Ďalším návrhom úpravy je časť „Predmet 
činnosti“, do ktorej sa dopĺňa zriadenie denného centra (bývalý klub dôchodcov) na Ľudovej 
ul. v Trnave, ktorým Stredisko sociálnej starostlivosti rozšírilo pôsobenie organizovaných 
aktivít do ďalšej časti mesta. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou - úpravy textu v návrhu uznesenia v bode 1. 
Schvaľuje nasledovne: ...Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti...  

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom 
osobitne nehlasovalo. 
 Hlasovaním (za 27 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 701, ktorým mestské 
zastupiteľstvo schválilo dodatok k zriaďovacej listine v znení predkladaného materiálu 
a odporúčania mestskej rady.  
 
 
 
 
Materiál č. 10.1 
Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 
 
 Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené organizačné zabezpečenie 
a finančný rozpočet predmetnej akcie. Súčasne bolo mestskému úradu uložené predložiť na 
rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci október 2009 správu o priebehu a konečné 
zúčtovanie /tvoria prílohu materiálu/.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 26 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 702, ktorým bol 
dokument zobratý na vedomie. 
 
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 06. 08. 2009 do 07. 10. 2009 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 
 
 Štandardný materiál, ktorým sa vyhodnocuje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, 
splatných v stanovenom intervale. Súčasne sa riešia i návrhy na zmenu textu, termínu, resp. 
zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva.   
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením materiálu: 
 
a/  spresnenie textu pôvodného návrhu zmeny v návrhu uznesenia v bode 2. Schvaľuje 
     v časti a5) z dôvodu zosúladenia uznesenia so skutočnosťou nasledovne:  
  

MZ č. 318/2000 z 12. 9. 2000   
 
K zmene kupujúceho pozemkov na Tehelnej ul. 
 
a)  V bode 2. uznesenia sa text „- TZK, a.s. až po René Haščáka, Trnava, Átriová 8     
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11070/128590+1150/128590“ vypúšťa a nahrádza sa textom :                                                   
„- Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom Sereď, Komenského 39 ,    spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 10640/128590 + 1150/128590,              
- JUDr. Annu Sopkovú, rod. Kubovičovú, nar. 01.10.1963, bytom Trnava, Vančurova 
25, spoluvlastnícky podiel na pozemku 11510/128590 + 1190/128590,  
- Ing. Mikuláša Hanesa, nar. 09.04.1966, bytom Trnava, Tehelná 9/A, spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 11510/128590 + 1150/128590              

-    - Martina Pavloviča, nar. 26.02.1972 a manž. Alenu Pavlovičovú,    rod. Vargovú, nar. 
22.09.1972, obaja bytom Trnava, Tehelná 9/A, spoluvlastnícky podiel na pozemku 
6240/128590 + 1150/128590, 

- - Ing. Mariána Kopčíka, nar. 03.10.1966 a manž. Teréziu Kopčíkovú, rod. Kučerkovú, 
nar. 03.03.1952, obaja bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 9/A,  spoluvlastnícky podiel na 
pozemku 7390/128590 + 1150/128590, 
- Ctibora Kalčíka, nar. 24.06.1969 a manž. Bibianu Kalčíkovú, rod. Sudorovú, nar. 
09.05.1972, obaja bytom Trnava, Tehelná 9/A,            

- spoluvlastnícky podiel na pozemku 8640/128590 + 1150/128590, 
- - Annu Valjentovú, rod. Knihovú, nar. 05.08.1947, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 

spoluvlastnícky podiel na pozemku 6490/128590 + 1150/128590, 
- - Silviu Novanskú, rod. Novanskú, nar. 31.08.1974, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 

spoluvlastnícky podiel na pozemku 6520/128590 + 1150/128590, 
-  Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom Sereď, Komenského 39 ,    spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 7420/128590 + 1150/128590              
 - Ing. Ľubomíra Antala, nar. 15.01.1957, a manž. Oľgu Antalovú, rod. Jurákovej, nar. 
17.11.1962, obaja bytom Križovany nad Dudváhom č. 163,  
spoluvlastnícky podiel na pozemku 8670/128590 + 1150/128590      
- Jozefínu Prajovú, rod. Dafčíkovú, nar. 17.03.1933, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku 6520/128590 + 1150/128590,      
- Klaudiu Čirčovú, rod. Haščákovú, nar. 25.06.1967  a Vandu Čirčovú, rod. Čirčovú, 
nar. 03.04.1997, obe bytom Trnava, Ulica Tehelná 7296/9A,  spoluvlastnícky podiel na 
pozemku 9790/128590 +1150/128590, každá v ½, 
- Klaudiu Čirčovú, rod. Haščákovú, nar. 25.06.1967 a Vandu Čirčovú, rod. Čirčovú, 
nar. 03.04.1997, obe bytom Trnava, Ulica Tehelná 7296/9A, spoluvlastnícky podiel na 
pozemku 1150/128590,každá v ½, 
- Ing. Miroslava Khúla, nar. 05.04.1982 , bytom Trnava, Hlboká 5951/17  a Ing. Janu 
Maudrú, rod. Maudrú, nar. 21.04.1981, bytom Trnava, Malá 1231/6,   spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 11070/128590 + 1150/128590, každý v ½.„      
b) v bode 3a)   zmeniť termín pre  bod 2 uznesenia – do 31. 1. 2010. 

 
Poznámka: hrubo vyznačený text bol predmetom zmeny 
 
b/ v nadväznosti na požiadavku gestora uznesenia bol po rokovaní mestskej rady doručený 
ďalší návrh na úpravu textu uznesenia MZ č. 635/2009, ktorý sa dopĺňa v návrhu uznesenia 
ako bod a6): 
 
Predkladá: MsÚ v Trnave - Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 635/2009  

Názov uznesenia K dohode o uznaní duplicitného vlastníctva a zámena pozemkov 
/pri Cholerovej kaplnke medzi Mestom Trnava a Ing. Otom 
Polakovičom/    

Navrhovaná zmena: Nové číslo parcely v bode 1. písm. b) v schvaľovacej časti: 
... parcelné  číslo 5326/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
12 m²  ... 

Dôvod zmeny: Pri  spracovávaní materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva 
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sa vychádzalo z neovereného geometrického plánu, v ktorom bolo 
uvedené iné parcelné číslo predmetného pozemku (5326/12). 

 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 
 Hlasovaním (za 27 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady /rozpísané 
v predchádzajúcom texte/. 

Hlasovaním (za 26 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 703 v súlade 
s predloženým materiálom a odporúčaniami mestskej rady.  
 
 
 
 V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod  „Rôzne“: 
 
A/  
V úvode rokovania bola zaradená informácia o dopravnej situácii v meste Trnava v súvislosti 
s uzatvorením juhovýchodného obchvatu mesta a súčasnej rekonštrukcie komunikácie 
Sladovnícka. 
 Ing. arch. Horák, vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu 
v Trnave  – prezentoval informáciu o dopravnej situácii, spracovanú spoločne s Odborom 
dopravy a komunálnych služieb a postup mestského úradu pri zabezpečovaní záležitostí 
spojených s prepravou nadrozmerného nákladu po juhovýchodnom obchvate mesta 
v termíne od 24. 10. 2009 do 31. 10. 2009: 

 
• 12.10.2009 si vyžiadala spoločnosť Mobilita service mapový podklad pre zabezpečenie 
projektu prenosného dopravného značenia počas prepravy nadrozmerného nákladu  
 
• 21.10.2009 (streda) o 15.00 navštívil v zastúpení prepravcu PNT pracovník Mobilita service 
mestský úrad za účelom získania informácií, ako vybaviť uzávierku so všetkými 
náležitosťami. Zástupcovia mestského úradu žiadateľovi vysvetlili, aký je zákonný postup     
a na ktoré úrady sa má obrátiť. 
 
• 21.10.2009 obratom po oznámení termínu uzávierky zástupcovia mestského úradu 
kontaktovali Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako príslušný cestný 
správny orgán, či má informácie o uzávierke juhovýchodného obchvatu, pričom dostali  
informáciu, že na 22.10.2009 o 9.00 hod. je zvolané rokovanie na Krajskom úrade cestnej 
dopravy a PK v danej veci /aj za účasti Krajského a Okresného dopravného inšpektorátu, 
Mesta Trnava a Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie/.  
 
• 22.10.2009 (štvrtok) na rokovaní na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie ako príslušnom cestnom správnom orgáne pre komunikácie I. triedy 
zástupcovia všetkých dotknutých orgánov žiadali posunutie termínu prepravy vzhľadom na 
prebiehajúcu uzávierku Sladovníckej ulice. Keďže sa však išlo o akciu označenú žiadateľom 
ako o akciu osobitného významu t. j. budovanie investície v oblasti energetiky, po zvážení 
všetkých okolností Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie po dohode       
s Krajským dopravným inšpektorátom a so súhlasom ostatných cestných správnych orgánov 
vydal rozhodnutie o uzávierke na juhovýchodný obchvat Trnava s dátumom vydania 
23.10.2009.  
 Po uvedenom rokovaní zástupca prepravcu odovzdal zástupcovi mestského úradu 
žiadosť o určenie použitia prenosného dopravného značenia na uvažovaných 
obchádzkových trasách na miestnych komunikáciách počas uzávierky juhovýchodného 
obchvatu. 
 Po rokovaní na Krajskom úrade cestnej dopravy a PK v záujme o okamžité zabezpečenie 
akcie, ktorú už nebolo možné zastaviť, bola zo strany mestského úradu ešte v ten deň 
spracovaná žiadosť o odsúhlasenie prenosného dopravného značenia na obchádzkovej 
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trase na miestnych komunikáciách a 23.10.2009 (piatok) doručená na Okresný dopravný 
inšpektorát.   
 
• 26.10.2009 (pondelok) o 16.00 mestský úrad dostal súhlasné stanovisko ODI s dátumom 
vydania 23.10.2009 na vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia 
obchádzkovej trasy na miestnych komunikáciách. 
 
• 27.10.2009 (utorok) určenie pre použitie prenosného dopravného značenia na miestnych      
komunikáciách, ktoré slúžia ako obchádzkové trasy bolo podpísané primátorom o 13.00 hod. 
napriek tomu, že povolenie na uzávierku bolo vydané Krajským úradom pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie už v piatok 23.10.2009. 
 
V závere je možné konštatovať: 
- že v predmetnej akcii prepravca a žiadateľ zjavne podcenili platnú legislatívu, keďže 
povoľovací proces bol v kompetencii troch cestných správnych orgánov (Krajský úrad pre 
cestnú dopravu, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a Mesto Trnava), u ktorých neprišlo zo 
strany hlavného povoľujúceho orgánu v dostatočnom časovom predstihu ku potrebnej 
koordinácii.  
-  že kompetentní pracovníci boli prvýkrát oboznámení s projektom uzávierky 
juhovýchodného obchvatu na rokovaní na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie dňa 22.10.2009.  

 Z hore uvedených faktov vyplýva, že mesto Trnava pre zabezpečenie akcie vykonalo 
následné kroky - poskytlo mapové podklady, poradenstvo v oblasti platnej legislatívy pri 
zabezpečovaní prepravy nadrozmerného nákladu, konzultáciu k možným obchádzkovým 
trasám, zúčastnilo sa operatívne zvolaného rokovania na KÚCDaPK a vypracovalo 
zjednodušený návrh obchádzkových trás pre ich zverejnenie (22.10.2009) a naviac podľa § 7 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách „Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú 
cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť.“ 
 
 Napriek tomu, že mesto Trnava nebolo hlavným povoľovacím orgánom, o všetkých 
skutočnostiach obyvateľov bezprostredne po získaní všetkých nových faktov informovalo      
a preto Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave nepovažuje vzniknutú situáciu za prejav 
neschopnosti a zlého riadenia, ako ju hodnotí časť verejnosti.  
• O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán po dohode s 
dopravným inšpektorátom.  
• Na rozhodovanie o uzávierke, obchádzke alebo odklone sa nevzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní. 
• Cestný správny orgán je však povinný postarať sa o to, aby uzávierka, obchádzka alebo 
odklon boli vždy obmedzené, ak možno na najkratší čas a aby boli riadne technicky 
zabezpečené a čo najvýhodnejšie. 
• Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú 
obce povinné strpieť. 
• Rozhodnutie o uzávierke, príp. o obchádzke sa vydáva po dohode s príslušným 
dopravným inšpektorátom a po prerokovaní: 
a) dotknutou obcou 
b) príslušnou vojenskou správou 
c) s prevádzkovateľom hromadnej verejnej dopravy, ak ide o komunikáciu, na ktorej sa táto 
doprava pravidelne vykonáva.  
• Rozhodnutie o uzávierke, príp. obchádzke sa musí ihneď oznámiť Okresnému 
riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru a záchrannej službe. 
• K rozhodnutiu o uzávierke je však potrebné aj určenie na použitie prenosného 
dopravného značenia, ktoré ma svoj vlastný legislatívny postup podľa § 3 zákona                 
č. 135/1961 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách. 
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 V piatok 30. 10. 2009 v nočných hodinách by malo prísť k demontáži prenosného 
dopravného značenia a v budúcom týždni v stredu 4. 11. 2009 bude dostupná jedna časť 
komunikácie Sladovnícka. 
 Ing. Klokner – konštatoval, že situácia v Trnave je v oblasti cestnej dopravy veľmi zložitá 
a ťažká a žiada si zareagovať zo strany mestského zastupiteľstva, keďže všetci ju hodnotia 
ako prípad zo strany mesta. To čo bolo prezentované Ing. arch. Horákom po legislatívnej 
stránke bolo na správnej miere, čo môže potvrdiť ako bývalý prednosta krajského úradu 
dopravy. Prevoz nadrozmerného nákladu si vyžaduje komunikáciu na viacerých úrovniach 
a nevyhnutnou je komunikácia všetkých účastníkov podľa trasy prejazdu – diaľnica, cesty I., 
II. a III. triedy. Tento úsek trasy bol zablokovaný úmyselným spôsobom a bezohľadnosťou 
voči obyvateľom mesta Trnava. Malo prísť ku skoršiemu otvoreniu okružnej križovatky na 
Nitrianskej ceste, aby sa odbremenila doprava v tomto úseku. Nemyslím si, že nadrozmerný 
náklad musí byť prepravovaný teraz, pred sviatkami, keď nie je otvorený tento dopravný 
okruh. Trasu prepravy nadrozmerného nákladu z bodu A do bodu B musia zodpovedný 
prepravca pripraviť vopred a celú trasu musí mať zmapovanú. Nemyslím si, že zlyhali 
úradníci na krajskom úrade dopravy, dopravnom inšpektoráte alebo mestskom úrade. Zlyhali 
tí, ktorí podpisujú rozhodnutie. Uviedol, že mestské zastupiteľstvo by malo prijať vyhlásenie, 
pretože táto záležitosť bola vyvolaná, aby sa samospráva skompromitovala. 
 Ing. Daučo – zareagoval na vystúpenie svojho predrečníka Ing. Kloknera. Uviedol, že 
v pondelok na pravidelnej porade s predsedom Trnavského samosprávneho kraja bola 
poskytnutá informácia o odstavení cesty Zlaté Klasy – Senec z dôvodu prejazdu 
nadrozmerného nákladu. Následne boli telefonicky kontaktovaný správca komunikácií 
v správe TTSK, pričom sa zistilo, že prepravca nákladu nezvládol ani túto situáciu, keďže 
týždeň bol odstavený most, ktorý nezodpovedal preprave nadrozmerného nákladu. V tomto 
prípade by sa malo ostro zareagovať na prepravcu nákladu, ktorý sa zachoval totálne 
diletansky a inak mal postupovať aj krajský úrad dopravy.  
 Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že povoľujúci orgán žiadosť v rozpore s platnou 
legislatívou nemal podpísať. Dopravný inšpektorát namietal, že to bude veľká záťaž na 
dopravu v meste, ale i napriek tomu na druhý deň bolo vydané rozhodnutie a bez 
zabezpečenia dopravného značenia. Zároveň podotkol, že ak mesto ide realizovať 
rozkopávku, musí mať vopred schválené dopravné značenie. Chybu v tomto prípade urobil 
krajský úrad cestnej dopravy a rovnako i prepravca nadrozmerného nákladu. Dopravné 
značenie nebolo zabezpečené ani na Hlbokej ulici a všetka doprava sa presúvala cez Ulicu 
Kollárovu. Občanom nikto informáciu o uzatvorení trasy nedal. 
 Ing. Butko, zástupca primátora – poukázal na reláciu Slovenského rozhlasu „Zelená vlna“ 
a na informácie súvisiace s tvorením dopravných kolón na trase do Považskej Bystrice. Keď 
sa niečo týka nášho mesta, tak je „blbcom“ primátor a zároveň s ním všetci poslanci 
mestského zastupiteľstva. Takto expresívne sa to odkomentovať nedá. Veciam, ktoré 
považujeme na meste za samozrejmé nedávame publicitu.  
 
Odporučil prijať nasledujúci návrh uznesenia: 
„Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Vyzýva 
vlastníkov a správcov komunikácií (SR, SSC, VÚC) I., II. a III. triedy prechádzajúcich mestom 
Trnava na zabezpečenie väčšej plynulosti dopravy na týchto cestách. 
2. Zároveň odporúča 
týmto správcom a vlastníkom zvýšiť aktivitu pri riešení kľúčových dopravných uzlov 
v krajskom meste Trnava; dobrým príkladom takýchto riešení sú napr. kruhové križovatky na 
uliciach Dohnányho, Zelenečskej, Ružindolskej – Trstínskej - Cukrovej a prislúchajúcich, 
mostu cez potok Trnávka (všetko iniciované a financované z rozpočtu mesta Trnava).  
3. Žiada 
správcov ciest I., II. a III. triedy, príslušné cestné správne orgány a dopravné inšpektoráty 
pri povoľovaní zmien organizácie dopravy na týchto cestách o jasné a dostatočne včasné 
informovanie verejnosti a užívateľov týchto ciest o pripravovaných zmenách a ich 
zabezpečenie prehľadným dopravným značením. 
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4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zverejniť prehľadnú mapu komunikácií v meste Trnava v členení podľa správcovstva 
a vlastníctva jednotlivých komunikácií a povinnosti správcov týchto komunikácií.“ 
 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – s predloženým návrhom súhlasil, odporučil však osloviť 
povoľujúce orgány o včasnú informovanosť a zabezpečenie dopravného značenia. 
 Ing. Daučo – záležitosť odporučil riešiť na najvyššej úrovni, pretože žiadny orgán nebol 
zainteresovaný do toho, aby sa v tejto krízovej situácii všetci dohodli.  
 Ing. Klokner – konštatoval, že úradníci boli proti tomu, bolo to na objednávku. Žiadal 
doplniť vyhlásenie o text, že ...za situáciu, ktorá je v tomto období nenesie mesto Trnava 
žiadnu zodpovednosť... 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že takto sformulovaný návrh uznesenia považuje 
za dostatočný. 
 Ing. Butko, zástupca primátora – reagoval na vystúpenia v rozprave a podotkol, že pri 
formulácii návrhu uznesenia nechcel byť konfrontačný. Spolupráca medzi mestom Trnava, 
dopravnými inšpektorátmi, SSC, Trnavským samosprávnym krajom je v zásade dobrá 
a hodnotí ju ako dobrú alebo až veľmi dobrú. V súvislosti s realizáciou odvodňovacích žľabov 
v lokalite okružnej križovatky Sladovnícka – Nitrianska došlo k dohode dotknutých subjektov 
na spoločnom rokovaní. Mesto plánovalo robiť tri cestné pruhy a jeden chodník pod 
železničným podjazdom. Odborníkmi bolo skonštatované, že dotknuté chodníky sú 
postavené na základoch mosta a z tohto dôvodu nemôže byť iné riešenie. 
Na záver svojho vystúpenia uviedol, že spolupráca v tomto meste aj napriek rôznym 
politickým pozadiam je dobrá. 
 Ing. Albert – bod 3. predloženého návrhu odporučil formulovať ako výzvu k zodpovedným 
organizáciám, aby postupovali v súlade so zákonom a nedochádzalo k takýmto patovým 
situáciám. Skonštatoval, že prepravca nemal dobre pripravenú trasu, pretože už pri výjazde 
z prístavu v Bratislave mal určených 14 dní na prejazd trase. 
 Mgr. Buchel – sa zaujímal o formu predloženého návrhu. Podotkol, že mesto by sa k tejto 
veci malo postaviť tak, aby mu nebola pripisovaná táto chyba. Odporučil osloviť napr. 
televíziu, ktorá by občanom informáciu podala lepšie. 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že o návrhu predloženom Ing. Butkom sa bude 
hlasovať formou uznesenia, ktoré bude odprezentované zástupcom médií na zajtrajšej 
tlačovej konferencii a s ktorým budú oboznámené dotknuté subjekty.  
 Ing. Tomek – poďakoval za odborné vysvetlenie situácie a súhlasil s návrhom 
predloženým Ing. Butkom. Zaujímal sa, či bola v danej veci vydaná tlačová správa, brífing, 
vyhlásenie, resp. komuniké. Podotkol, že zodpovednosťou mesta to nebolo. 
 Ing. Tomašovič, hovorca mesta – informoval o rozposlaní tejto informácie vo štvrtok 
napoludnie miestnym periodikám a zároveň bola informácia zverejnená i na webovej stránke 
mesta Trnava. Mesto formu spracovania správy nemôže médiám diktovať, na to dosah 
nemá. 
Podotkol, že podľa informácie kolegyne zo Slovenského rozhlasu jej nechceli informácie 
poskytnúť v piatok na krajskom cestnom úrade.  
 Mgr. Rozložník – spomenul hlasovanie poslancov z obdobia Mestského národného 
výboru v Trnave v súvislosti s budovaním obchvatu na Nitrianskej ceste /za: 29, proti 29/, 
kde práve z výsledkov hlasovania nebol obchvat realizovaný.  
 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 
      Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0) bolo k predloženému návrhu prijaté uznesenie 
MZ č. 704. 
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B/ 
Mgr. Rozložník, poslanec MZ – z poverenia Organizačného štábu cyklistickej jazdy na Rysy 
poďakoval primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva za podporu akcie 
a následne odovzdal primátorovi mesta výstupový odznak na Rysy, bulletin a cyklistický dres 
aj so znakom mesta Trnava. Zároveň uviedol, že z priebehu akcie boli zhotovené CD a DVD 
nosiče, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie. 
 
C/ 
Mgr. Buchel, poslanec MZ – konštatoval, že vyučuje na Obchodnej akadémii v Trnave, kde 
neskoré príchody študentov na vyučovanie /o 10 minút a viac/ narúšajú vyučovací proces. 
Dal podnet na zriadenie autobusovej linky priamo zo železničnej stanice v smere na 
Špačinskú cestu, aj s prípadnou finančnou spoluúčasťou rodičov. 
 
D/  
Mgr. Buchel, poslanec MZ – žiadal pripraviť na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva 
informáciu o stave v oblasti mestskej hromadnej dopravy. 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal poslanca o formuláciu návrhu uznesenia 
k vznesenej požiadavke. 
 Mgr. Buchel – uviedol, že obidva vznesené návrhy predloží na mestský úrad formou 
interpelácie poslanca. 
 
E/ 
MUDr. Kramár, poslanec MZ – v mene členov Výboru mestskej časti č. 5 Trnava – sever 
vyjadril poďakovanie mestskému úradu za realizáciu parkovacích miest na sídlisku Na 
hlinách a vkusné riešenie prostredia pre ľudí žijúcich na tomto sídlisku. 
 
 
 
 Ďalším bodom schváleného programu rokovania boli interpelácie poslancov mestského 
zastupiteľstva.  
 
A/ 
PhDr. Žitňanský – reagoval na písomný materiál „Vyhodnotenie interpelácií poslancov 
mestského zastupiteľstva k termínu 07. 10. 2009“. Pripomienku vzniesol k interpelácií na str. 
4, súvisiacej s realizáciou verejného osvetlenia. S prístupom kompetentných na mestskom 
úrade v súvislosti s odpoveďou na interpeláciu vyslovil spokojnosť. Následne uviedol, že 
osobne za mínus v oblasti osvetlenia považuje pešiu zónu a Trojičné námestie, Ulicu 
Tajovského pri novom bytovom dome a osvetlenie v mestskom amfiteátri. Za plus môže 
považovať napr. Park Janka Kráľa, parkovisko Na hlinách, kde bolo použité osvetlenie, 
spĺňajúce všetky kritériá.  
 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku a uviedol, že zatiaľ neprichádza 
priestor na výmenu všetkých svietidiel verejného osvetlenia a zároveň podotkol že svietidlá 
sú navrhované odborníkmi.     
 
B/ 
PhDr. Žitňanský – uviedol, že stredový kanál pri bytovom dome na Veternej ulici bol po 
oprave pripomienkovanej na zasadnutí mestskej rady funkčný len dva dni. Opakovane bol 
preklopený a následne zlomený. Na osobné upozornenie zasiahla mestská polícia, ktorá 
zabezpečila osadenie dopravnej značky a po niekoľkých dňoch bol priestor zabetónovaný.    
  
 Ďalšie pripomienky v rámci tohto bodu programu vznesené neboli. 
 
 
 Týmto bol program októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
prerokovaný. 
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 Predseda návrhovej komisie poslancov skonštatoval, že na rokovaní boli prijaté 
uznesenia od č. 658 do č. 704 včítane. 
 
 Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta v závere rokovania pripomenul nasledujúce termíny 
rokovania mestskej rady /10. 11. 2009 a 08. 12. 2009/ a mestského zastupiteľstva /15. 12. 
2009/. Poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva a ostatným prizvaným za účasť 
a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.  
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