
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 
 

zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktoré sa uskutočnilo 30. júna 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktoré sa uskutočnilo 30. júna 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 

                   31 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór  

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ 

                   9 vedúcich odborov mestského úradu 

                   1 vedúci úseku mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom 

                   2 riaditelia základných škôl 

                   5 zástupcov médií 

                   3 občania 

                   zapisovateľka 

 

 

P r o g r a m : 

 

a/ Otvorenie 

1.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 228 o ochrane 

nefajčiarov obmedzením fajčenia na území mesta Trnava v znení VZN č. 245 

1.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 

o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, 

a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy 

1.3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 

o podmienkach poskytovania služieb 

1.4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 

o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné 

trhy v znení VZN č. 249    

1.5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulice a verejného 

priestranstva v meste Trnava 

1.6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN 

č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN č. 

305, VZN č. 308, VZN č. 323 a VZN č. 325 

1.7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 

v znení VZN č. 258 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava 

2.1. 3. aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2009 

3.1. Spracovanie zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava A/2009 – 

Obslužná komunikácia Hollého ulica – Hornopotočná ulica /povolenie na 
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spracovanie/ 

3.2. Urbanistická štúdia Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad 

Kamennou cestou /schválenie/ 

4.1. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

4.2. Doplňujúca voľba člena Výboru mestskej časti č. 3 Trnava – juh vo volebnom 

období 2006 -2010 z obyvateľov mesta 

5. Majetkové záležitosti 

6.1. Predaj bytov 

6.2. Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

7.1. Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu mesta Trnava 

/granty a dary z programu č. 18/ 

8.1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia 

a modernizácia Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave“ a zabezpečenie jeho 

spolufinancovania 

9.1. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 

10.1. Aktualizácia materiálu „Zásady pomoci mesta iným investorom pri rozvoji 

technickej infraštruktúry na území mesta Trnava“ 

11.1. Zriadenie Základnej školy s materskou školou, Vančurova č. 38, Trnava a jej súčastí 

12.1. Rozpočet a organizačné zabezpečenie medzinárodného festivalu folklórnych 

súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2009 

13.1. Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 

2008 

14.1. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 08. 04. 2009 do 10. 06. 2009 

15.1. Rôzne 

16.1. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

17.1. Rekapitulácia uznesení  

 Z á v e r.  

 

 

 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava z poverenia primátora mesta 

otvoril a viedol Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora mesta. V úvode rokovania 

ospravedlnil neprítomnosť primátora mesta na časti rokovania z dôvodu účasti na rodinnom 

pohrebe. Zároveň privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných 

prizvaných. 

 

 Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 28 poslancov mestského 

zastupiteľstva;  mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa 

zvýšil počet poslancov na 31.)   

 

 Za overovateľov zápisnice zo  16. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Janka Drábiková a Ing. Jozef Alchus. 

 

 Na zasadnutí bola overená zápisnica z 3. mimoriadneho rokovania mestského 

zastupiteľstva konaného 19. marca 2009 a z 15. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva 

z 5. mája 2009. Priebeh rokovania  mestského zastupiteľstva, zachytený v zápisnici  podpismi 

za overovateľov potvrdili poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Klokner a MUDr. 

Pavol Caudt. 
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 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov mestského 

zastupiteľstva: MUDr. Gabriela Paveleka a Mgr. Mariana Rozložníka. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci : 

Ing. Vladimír Butko a Mgr. Ľudovít Vanek. 

 

 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila poslanca PhDr. 

Jána Žitňanského. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

mestského zastupiteľstva: MUDr. Pavol Caudt a Ing. Juraj Jurák.  

      Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 28 . 

 Hlasovaním (27:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie v zmysle predloženého návrhu 

schválené. 

  

 V zmysle navrhovaného programu rokovania sa uskutočnila v rámci bodu 4.1. Voľba 

prísediacich pre Okresný súd Trnava a bodu 4.2. Doplňujúca voľba člena výboru mestskej 

časti Trnava – juh z obyvateľov mesta. 

Z tohto dôvodu bola ustanovená i volebná komisia v zložení :  MUDr. Martin Heriban, 

predseda a členovia Ing. Blažena Královičová a MUDr. Mariana Čapeľová.  

 K zloženiu volebnej komisie pripomienky neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 28 . 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo zloženie volebnej komisie v zmysle 

predloženého návrhu schválené. 

  

 

 Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí  23. júna 2009 odporučila nasledujúce 

úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva : 

a/ stiahnuť z rokovania materiál č. 5.15. - Zámena pozemkov na Orešianskej ulici v Trnave – 

Richard Hajdúch  

dôvod: doručenie písomnej žiadosti pána Hajdúcha na stiahnutie materiálu a  preverovanie  

záležitosti situovania inžinierskych sietí cez pozemky /ochranné pásmo plynu a ochranné 

pásmo železnice/,  

 

b/ nahradiť novým materiálom materiál č. 7.1. – Návrh na poskytnutie finančných grantov 

na rok 2009 z rozpočtu mesta Trnava /granty a dary z programu č. 18/ 

dôvod: pôvodne doručený materiál nebol kompletný,  

 

c/ nahradiť novým materiálom materiál č. 12.1. – Rozpočet a organizačné zabezpečenie 

medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2009 

dôvod: pôvodne doručený materiál nebol kompletný. 

 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva návrh na úpravu programu rokovania predložil 

zástupca primátora Ing. Butko. Dal návrh na stiahnutie materiálu č. 5.18 - Návrh na zvýšenie 

základného imania spoločnosti TT-IT, s. r. o., Trhová 2, Trnava. Ako dôvod uviedol, že 

materiál nebol kompletne predložený v stanovenom termíne na čítanie materiálov a vedenie 

mesta sa nemalo priestor k nemu vyjadriť. Na rokovaní mestskej rady chýbal súpis majetku, 

ktorý bol doručený až so spoločným spravodajcom. Pri preverovaní obsahu doloženej tabuľky 

so súpisom majetku na mestskom úrade prišlo k určitým nezrovnalostiam, k rozporu 

v jednotlivých položkách a v evidencii informačného systému. Schválením takto 
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predloženého materiálu by neprišlo k celkovému usporiadaniu majetku v oblasti 

informačných technológií. Po konzultácii záležitosti s konateľom spoločnosti TT-IT, s.r.o. 

bude materiál presunutý na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 Ďalšie pripomienky k programu rokovania neboli vznesené. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) boli prijaté odporúčania mestskej rady k programu 

rokovania. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bol prijatý návrh poslanca Ing. Butka na stiahnutie 

materiálu č. 5.18. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bol schválený program júnového rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava následne prerokovali materiály v zmysle 

schváleného programu rokovania. 

 

 

Materiál č. 1.1. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 228 o ochrane 

nefajčiarov obmedzením fajčenia na území mesta Trnava v znení VZN č. 245 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

 

 Spravodajca mestskej rady zdôvodnil materiál na ochranu nefajčiarov, spracovaný 

v súlade s platnou legislatívou. 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 

 V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou úpravou: 

a/ v predposlednej vete dôvodovej správy oprava dátumu 

„Dňa 17.06.2009 uplynula lehota na pripomienkovanie tohto návrhu.“ 

b/ v texte VZN pred tabuľkou oprava dátumu ukončenia lehoty na pripomienkovanie 

„17.06.2009“. 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Keďže odporúčania mestskej rady boli technickou pripomienkou, osobitne sa o nich 

nehlasovalo. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 572, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 328. 
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Materiál č. 1.2. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 

o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, 

a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

 Spravodajca v rámci spravodajskej správy konštatoval, že úprava nariadenia č. 246 

vychádza z dôvodu rozšírenia sortimentu ponúkaných tovarov predávaných na trhových 

miestach po dohode s orgánmi potravinového dozoru. 

 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/. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/ s akceptáciou pripomienky porady vedenia mesta č. 1 

b/ s akceptáciou pripomienky porady vedenia mesta č. 2 

c/ s akceptáciou  pripomienky porady vedenia mesta č. 3 

s tým, že v priloženej tabuľke bude bližšie vyšpecifikované, ktorej časti ustanovení VZN sa 

vznesené pripomienky týkajú 

d/ s technickou  úpravou textu čl. 1 v bode (15)  

- vypustiť označenie „§“ 

e/ s technickou úpravou dátumu v predposlednej vete dôvodovej správy 

„Dňa 17.06.2009 uplynula lehota na pripomienkovanie tohto návrhu.“ 

f/ s technickou úpravou textu poslednej vety dôvodovej správy  

„K predkladanému návrhu v termíne do rokovania MR dňa 23.06.2009 boli predložené 3 

pripomienky.“ 

g/  v texte VZN pred tabuľkou oprava dátumu ukončenia lehoty na pripomienkovanie 

„17.06.2009“. 

 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – pri čítaní návrhu uznesenia požiadal predsedajúceho, aby pred hlasovaním 

bolo oznámené číslo všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa schvaľuje. 

 Ing. Butko, zástupca primátora – požiadavku poslanca akceptoval. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté pripomienky vznesené v lehote 

pripomienkovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 573, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 329 v súlade so schválenými pripomienkami. 

 

 

 

Materiál č. 1.3. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 

o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný 

trnavskýjarmok v znení VZN č. 250 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 
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 V rámci spravodajskej správy spravodajca materiálu konštatoval, že úprava nariadenia č. 

246 vychádza z dôvodu rozšírenia sortimentu ponúkaných tovarov predávaných na trhových 

miestach po dohode s orgánmi potravinového dozoru. 

 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/. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva:. 

a/ s akceptáciou pripomienky porady vedenia mesta č. 1 

b/ s akceptáciou pripomienky porady vedenia mesta č. 2 

c/ s akceptáciou  pripomienky porady vedenia mesta č. 3 

s tým, že v priloženej tabuľke bude bližšie vyšpecifikované, ktorej časti ustanovení VZN sa 

vznesené pripomienky týkajú 

d/ s technickou úpravou dátumu v predposlednej vete dôvodovej správy 

„Dňa 17.06.2009 uplynula lehota na pripomienkovanie tohto návrhu.“ 

e/ s technickou úpravou textu poslednej vety dôvodovej správy 

„K predkladanému návrhu v termíne do rokovania MR dňa 23.06.2009 boli predložené           

3 pripomienky.“ 

f/ v texte VZN pred tabuľkou oprava dátumu ukončenia lehoty na pripomienkovanie 

„17.06.2009“. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) boli prijaté pripomienky vznesené v lehote 

pripomienkovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 574, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 330 v súlade so schválenými pripomienkami. 

 

 

 

 

Materiál č. 1.4. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 

o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné 

trhy v znení VZN č. 249    

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

 Spravodajca v rámci spravodajskej správy konštatoval, že úprava nariadenia č. 246 

vychádza z dôvodu rozšírenia sortimentu ponúkaných tovarov predávaných na trhových 

miestach po dohode s orgánmi potravinového dozoru. 

 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/. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/ s akceptáciou pripomienky porady vedenia mesta č. 1 
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b/ s akceptáciou pripomienky porady vedenia mesta č. 2 

s tým, že v priloženej tabuľke bude bližšie vyšpecifikované, ktorej časti ustanovení VZN sa 

vznesené pripomienky týkajú 

c/ s technickou úpravou dátumu v predposlednej vete dôvodovej správy 

„Dňa 17.06.2009 uplynula lehota na pripomienkovanie tohto návrhu.“ 

 d/ s technickou úpravou textu poslednej vety dôvodovej správy 

„K predkladanému návrhu v termíne do rokovania MR dňa 23.06.2009 boli predložené 2 

pripomienky.“ 

e/ v texte VZN pred tabuľkou oprava dátumu ukončenia lehoty na pripomienkovanie 

„17.06.2009“. 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1) boli prijaté pripomienky vznesené v lehote 

pripomienkovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 575, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 331 v súlade so schválenými pripomienkami. 

 

 

 

 

Materiál č. 1.5. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulice a verejného 

priestranstva v meste Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Gabriel Pavelek  

 

 V rámci spravodajskej správy bol zdôvodnený návrh na určenie názvu nových ulíc 

v meste Trnava. Nová ulica vzniká v rámci budovania obytnej zóny rodinných domov 

v lokalite Za traťou 3, pri ktorej je návrh na pomenovanie „Jazdecká ulica“. V susedstve 

s katastrálnym územím Zavar je nepomenovaný priestor pri závode PCA Slovakia. Vzhľadom 

na hovorové označenie danej lokality bol návrh na jej oficiálne pomenovanie „Prílohy“. 

V lehote pripomienkovania návrhu nariadenia spracovateľ územného plánu vzniesol 

pripomienku a navrhol názov „Automobilová ulica“. Svoj návrh zdôvodnil tým, že 

nepovažuje za vhodné nazvať lokalitu rovnakým názvom aký má lokalita katastrálneho 

územia inej obce v priamom dotyku na riešené územie. 

 

 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 bola k nemu uplatnená 1 pripomienka /viď. priložená tabuľka/. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/ s akceptáciou pripomienky spracovateľa Územného plánu mesta Trnava Ing. arch. Petra 

Zibrina, PhD. k návrhu všeobecne záväzného nariadenia a jeho následnej úpravy tak ako je to 

uvedené v priloženej tabuľke, ku ktorej bola doložená i nová príloha č. 2. 

b/ s technickou úpravou textu v závere dôvodovej správy 

„Lehota na pripomienkovanie návrhu uplynula 18.06.2009. 

V lehote pripomienkovania bola predložená 1 pripomienka.“  
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

 Ing. Butko, zástupca primátora – poďakoval spracovateľovi územného plánu za aktívny 

prístup a podotkol, že s iným názvom ulice pri PCA Slovakia sa stotožnila i mestská rada. 

     

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 2) bola prijatá pripomienka vznesená v lehote 

pripomienkovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 576, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 332, ktorým nové ulice dostali názov „Jazdecká 

ulica“ a „Automobilová ulica“. 

 

 

 

 Rokovania o materiáloch 1.6., 1.7., 3.1. a 3.2. sa zúčastnil Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., 

spracovateľ územného plánu. 

 

Materiál č. 1.6. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN č. 

239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN č. 305, VZN č. 

308, VZN č. 323 a VZN č. 325 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch 

a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 

 

  Spravodajca materiálu uviedol, že mesto Trnava pristupuje s plnou zodpovednosťou 

k rozvoju investičných aktivít, pričom rešpektuje všetky zákonné ustanovenia a platnú 

legislatívu tak, aby jeho rozhodnutia boli v súlade so záujmami občanov mesta. K histórii 

mesta neodmysliteľne patrí aj futbal. Technický stav futbalového štadióna je nevyhovujúci 

a preto v nadchádzajúcom období bude potrebné vytvoriť podmienky na rekonštrukciu 

a dobudovanie takého zariadenia, ktoré bude spĺňať typologické a logistické požiadavky 

stanovené pre takéto zariadenia. V prípade schválenia predloženej zmeny územného plánu je 

možnosť vytvoriť multifunkčný komplex, ktorého ambíciou je vybudovať moderný futbalový 

štadión so zázemím. Tým sa zatraktívni mesto a jeho centrálna mestská zóna, vytvoria sa 

nové pracovné príležitosti pre navrhované funkcie a oživí sa centrum mesta. Následne 

podrobne zdôvodnil zmenu územného plánu 11/2008 týkajúcu sa realizácie projektu „SAM 

arény“. Na záver informoval o kladnom stanovisku Krajského stavebného úradu Trnava zo 

dňa 25. 06. 2009. 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 

 V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/ s úpravou textu na str. 16/1/13 v čl. 16a 

„Podmienkou realizácie výstavby Komerčno-športového centra Štadión Antona Malatinského 

– lokalita 2 a lokalita 3 bude skolaudovanie zariadenia futbalového štadióna s potrebným 

vybavenostným a technickým zázemím v lokalite 1. Súčasťou a podmienkou výstavby 
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Komerčno-športového centra Štadión Antona Malatinského – lokalita 2 a 3 bude 

i rekonštrukcia križovatky Hlboká-Sladovnícka-Kollárova-Spartakovská a priľahlých 

komunikácií podľa budúcich kapacitných nárokov vyplývajúcich z budovania tohto 

zariadenia.“ 

 

 

Rozprava:  

 Ing. Daučo – ako predseda stavebnej komisie konštatoval, že členovia komisie boli 

postavení pred najsilnejšie rozhodnutie za posledných 12 rokov. Vzhľadom na možnosti 

investora súhlasili s touto zmenou za podmienky dodržania všetkých faktorov spomenutých 

v rámci lokality 1, 2, 3. 

Zároveň spomenul Spoločnosť architektov, z ktorej boli vznesené pripomienky a ktoré je 

potrebné spomenúť i na tomto rokovaní. Riziko, ktorému sa mesto vystavuje treba nadľahčiť 

slovami Júliusa Satinského zo seriálu „Šľak ma ide trafiť“ /aj v súvislosti s rekonštrukciou 

križovatiek Tamaškovičova-Sladovnícka a Trstínska-Ružindolská/. Preto po dokončení 

futbalového štadióna odporučil pokračovať v riešení dopravnej situácie nielen v predmetnej 

lokalite, ale i na území celého mesta. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že očakáva plnenie 

týchto veci s väčšou dôkladnosťou.  

 Mgr. Pikna – po skúsenostiach s riešením problémov v určitej oblasti predložil návrh 

na doplnenie nasledovného textu v čl. 3 nasledovne: „V komerčno – športovom centre SAM 

nesmú byť umiestnené predajne alebo iné priestory na predaj a rozširovanie tlače a iných vecí 

spôsobilých svojim obsahom a charakterom ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné 

pohoršenie podľa zákona č. 445/1990 Zb. /Po vyjadrení Ing. Butka svoj návrh stiahol./ 

 Ing. Butko – uviedol, že v túto chvíľu sa schvaľuje zmena územného plánu a predložený 

návrh je mimo prerokovávaného programu.   

 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 577, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 333. 

 

 

 

Materiál č. 1.7. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení 

VZN č. 258 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 

 

 Spravodajca materiálu v rámci správy zdôvodnil predkladaný materiál spracovaný 

v súvislosti s vytváraním podmienok na rekonštrukciu a dobudovanie štadiónu Antona 

Malatinského tak, aby spĺňal typologické a logistické požiadavky stanovené pre takéto 

zariadenia. Následne rozobral pripomienky k zmene územného plánu, ktoré boli predložené 

v zákonnej lehote. Všetky dotknuté organizácie boli so zmenou územného plánu oboznámené 

a mesto je pripravené rokovať o tejto investícii s veľmi odborným zázemím. Poďakoval za 

veľmi odborne odvedenú prácu Ing. arch. Petrovi Zibrinovi, PhD., spracovateľovi územného 

plánu, ktorý za posledný rok odviedol prácu nad rámec zadania. Vzhľadom na podmienky, 

ktoré muselo mesto riešiť najmä s orgánmi pamiatkárov, musel spracovať návrh presahujúci 

rámec zmeny územného plánu, na úrovni štúdie, projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že bol pri príprave realizácie závodu PSA 
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i pri tejto zmene územného plánu a dovolí si povedať, že táto práca bola oveľa ťažšia, keďže 

problémov bolo viacej. 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení noviel. 

 V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 578, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 334 v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

 

Materiál č. 2.1. 

3. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Ing. Butko – spravodajskou správou zdôvodnil návrhy na aktualizáciu rozpočtu /podrobne 

zdôvodnené v predkladanom materiáli/, ktorá vychádza zo zvýšenia alebo zníženia výdavkov 

v rozpočtových položkách, zaradenia nových výdavkových položiek, prípadne vyradenia 

niektorých aktivít z rozpočtu mesta a úpravy grantových príjmov na základe informácií 

o termínoch očakávaných výziev. Na záver svojho vystúpenia informoval o 

kladnom stanovisku Krajského stavebného úradu Trnava zo dňa 25. 06. 2009. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

  

 Po rokovaní mestskej rady spracovateľ materiálu požiadal o opravu údajov na str. 8 

v tabuľke 3 : 

– zvýšiť položku „z rezervného fondu“ zo 707 694 eur na 1 148 442 eur (+ 440 748 eur) 

– znížiť položku „zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov“ zo 679 652 eur na 

238 904 eur (- 440 748 eur). 

Údaje v tis. Sk boli v dokumente uvedené správne.  

Stranu č. 8 s opravenými údajmi obdržali poslanci so spoločným spravodajcom. 

 

Rozprava: 

 Opatovský – podotkol, že v rámci tretej aktualizácie rozpočtu v programe grantov zostala 

v nulovej položke „Trnavská karta“. Podotkol, že karta je veľmi dôležitá a mesto so svojou 

progresívnou politikou a prudkým rozvojom má najvyšší čas pre vytvorenie tohto média. 

Štatutárov mesta požiadal o hľadanie prostriedkov na financovanie tejto akcie. Zároveň 

poukázal na obrovský kus práce a prostriedky vložené na jej prípravu, preto požiadal 

o podporu tejto oblasti. 

  Ing. Butko – uviedol, že mesto pokročilo v prípravných prácach v súvislosti so 

zriaďovaním Trnavskej karty. Nepodarilo sa získať grant a nastala situácia, že z rozpočtu 

mesta treba vyčleniť na akciu 10 miliónov Sk. Keď sa pripravovala prvá aktualizácia rozpočtu 

a znižovali sa výdavky o 100 miliónov Sk, bolo veľmi ťažké rozhodnúť. Mesto nechce, aby 

karta skončila ako neplnohodnotná, ale aby bola z tých najlepších. Z nedostatku finančných 

prostriedkov /kapitálových i každoročne prevádzkových/ osobne nesúhlasil s primátorom 

mesta na zníženie prostriedkov na kartu, avšak len z rozpočtu mesta zabezpečiť jej 
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financovanie by v túto dobu nebolo vhodné. Odporučil na úrovni mestskej rady informovať 

o procese prípravy karty a ponechať väčší priestor pre diskusiu a to i za účasti spracovateľa 

i koordinátora karty.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

      Návrh spracovateľa materiálu mal charakter technickej pripomienky, osobitne sa o ňom 

nehlasovalo. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 579, ktorým bola 

schválená tretia aktualizácia rozpočtu. 

 

 

 

Materiál č. 3.1. 

Spracovanie zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava A/2009 – 

Obslužná komunikácia Hollého ulica – Hornopotočná ulica /povolenie na spracovanie/ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 

  

 V rámci spravodajskej správy spravodajca materiálu informoval o návrhu na povolenie 

spracovania zmeny územného plánu A/2009 v súvislosti s doplnením komunikačného 

prepojenia ulíc Hollého a Hornopotočná. Zmena po schválení bude verejne prerokovaná 

v zmysle platnej legislatívy a po vyhodnotení pripomienok a doručení kladného stanoviska 

krajského úradu predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu.  

 

Rozprava: 

 Ing. Daučo – predložil stanovisko stavebnej komisie, ktorá sa k návrhu na povolenie 

spracovania zmeny vyjadrila kladne a odporúča ho schváliť v predloženom znení. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 580, ktorým bol 

schválený predložený materiál. 

 

 

 

Materiál č. 3.2. 

Urbanistická štúdia Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad 

Kamennou cestou /schválenie/ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 

 

 V rámci spravodajskej správy bolo konštatované, že spracovanie zadania urbanistickej 

štúdie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 5.5.2009 a následne dané na verejné 

prerokovanie. Stanoviská uplatnené pri verejnom prerokovaní a spôsob ich vyhodnotenia boli 

zapracované v materiáli. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

  Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
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 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 581, ktorým bol 

schválený predložený materiál. 

 

 

 V  zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod 4., v rámci ktorého sa 

uskutočňoval akt voľby. V súlade s čl. 8 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo aklamáciou, o čom 

rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva verejným hlasovaním.  

Vzhľadom k tomu, že v rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie, 

predsedajúci dal návrh na stanovenie spôsobu voľby prostredníctvom hlasovacieho 

zariadenia. Volebná komisia pri tomto spôsobe voľby overuje platnosť výsledkov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.  

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bol prijatý návrh na vykonanie voľby hlasovacím 

zariadením. 

 

 

Materiál č. 4.1. 

Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 

 Spravodajca mestskej rady informoval o ustanoveniach zákona č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v zmysle ktorého bol spracovaný návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd 

Trnava. O vyjadrenie k delegovaným občanom bol požiadaný predseda súdu. Vo svojom 

stanovisku uviedol, že nemá žiadne výhrady voči jednotlivým kandidátom, avšak 

poznamenal, že kandidátka Irma Krištofiaková už bola v minulosti zvolená za prísediacu a jej 

mandát trvá do roku 2011.   

 Na rokovaní mestskej rady pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 

      Volebná komisia sa ujala svojej činnosti. MUDr. Heriban, predseda volebnej komisie dal 

hlasovať o kandidátoch, po hlasovaní overil  a vyhlásil výsledky volieb /viď. priložená 

zápisnica volebnej komisie/. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) boli zvolení prísediaci pre Okresný súd Trnava 

pod bodom a/ až m/. 

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 582. 

 

 

 

Materiál č. 4.2. 

Doplňujúca voľba člena Výboru mestskej časti č. 3 Trnava – juh vo volebnom období 

2006 -2010 z obyvateľov mesta 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Gabriel Pavelek 
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 Spravodajskou správou boli členovia mestskej rady informovaní o navrhovanej zmene 

člena výboru mestskej časti č. 3. Členstva vo výbore sa vzdal pán Pavol Horváth a za novú 

členku je navrhovaná pani Adriana Stegmannová. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 

 Volebná komisia sa ujala svojej činnosti. MUDr. Heriban, predseda volebnej komisie dal 

hlasovať o kandidátoch, po hlasovaní overil  a vyhlásil výsledky volieb /viď. priložená 

zápisnica volebnej komisie/. 

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bola za členku VMČ č. 3 zvolená pani Adriana 

Stegmannová. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 583.   

 

 

 

Materiál č. 5. 

Majetkové záležitosti 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Marian Rozložník 

 

č. 5.1. 

Prenájom pozemkov na Ulici Komenského v Trnave /Trnavský samosprávny kraj/ 

___________________________________________________________________________ 

       Stredná priemyselná škola v Trnave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 

samosprávneho kraja sa uchádza o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie. K splneniu podmienok pre podanie žiadosti je nutné preukázať vlastníctvo 

k nehnuteľnostiam. Keďže časť pozemkov je vo vlastníctve mesta, zriaďovateľ školy požiadal 

o prenájom pozemkov na dobu 15 rokov, prípadne o bezodplatný prevod pozemkov. 

Majetková komisia MZ odporučila schváliť prenájom pozemkov. 

 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: 24. 

 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 584.   

 

 

č. 5.2. 

Odpredaj časti pozemku na Ulici sv. Cyrila a Metoda /Západoslovenská energetika, a. s./ 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci pripravovanej realizácie stavby polyfunkčného objektu bude vybudovaná nová 

transformačná stanica, ktorá bude vo vlastníctve ZSE a.s. Bratislava. 

Majetková komisia MZ odporučila schváliť odpredaj časti pozemku o výmere cca 6 m2. 

 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: 25. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 585.   
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č. 5.3.  

Odpredaj rodinného domu na Ulici Študentská č. 4 /MUDr. Čech s manž. a Ing. Sýkora 

s manž.   

___________________________________________________________________________ 

 Predkladaný materiál riešiť predaj nehnuteľnosti a pozemku za cenu 83 000,- eur /cena  

v zmysle znaleckého posudku 43 152,09 eura/.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 586.   

 

 

č. 5.4. 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/116 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5972 na Ulici Hlbokej 9, 10, 11 v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Vlastníci bytov podali žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku pod 

bytovým domom do osobného vlastníctva. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 587.   

 

 

č. 5.5. 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/117 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5951 na Ulici Hlbokej 15, 16, 17 v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Vlastníci bytov podali žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku pod 

bytovým domom do osobného vlastníctva. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mgr. Pikna – v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov prehlásil, že v jednom bode schvaľovaného uznesenia  

je osobne zainteresovaný, preto sa hlasovania nezúčastní. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 588.   

 

 

č. 5.6.  

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, parc. č. 6289 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné č. 2540 na Ulici Ľ. Podjavorinskej č. 3, 4 a 5 

v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Vlastníci bytov podali žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku pod 

bytovým domom do osobného vlastníctva. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 589.   

 

 

č. 5.7.  

Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Ivana Krasku 

___________________________________________________________________________ 

 Priamy predaj pozemku, na ktorý Mesto Trnava uzatvorilo zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve s Lenkou Hornáčkovou, na základe ktorej sa po kolaudácii rodinného domu má stať 

vlastníčkou predmetného pozemku. Z dôvodu podania žiadosti o hypotekárny úver požiadala 

budúca vlastníčka pozemku o uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 590.   

 

 

č. 5.8.  

Návrh na predaj stavebných pozemkov v OS Trnava Kočišské – etapa „A“ 

___________________________________________________________________________ 

 V súlade s územným plánom mesta sa v lokalite Kočišské pripravuje výstavba obytného 

súboru, ktorý sa člení na dve etapy. Majetková komisia sa zaoberala pripravovaným územím 

a navrhla pozemky na výstavbu 4 rodinných dvojdomov odčleniť z tendra na investora 

obytného súboru a riešiť ich samostatne.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 591.   

 

  

 Od nasledujúceho bodu programu sa rokovania mestského zastupiteľstva zúčastnil  

Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. 

 

č. 5.9.  

Predaj pozemku pod trafostanicou na Ulici V. Clementisa v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava požiadala mesto o predaj pozemku pod 

trafostanicou vybudovanou pre obytný súbor. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 592. 
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č. 5.10. 

Predaj pozemku za nehnuteľnosťou na Ulici J. Hajdóczyho v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Spoluvlastníci nehnuteľnosti – súrodenci Kleimanoví požiadali o odkúpenie pozemku za 

nehnuteľnosťou, ktorý ich rodičia do roku 2007 užívali na záhradkárske účely na základe 

nájomnej zmluvy. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 28 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 593. 

 

 

č. 5.11. 

Súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou GOODWILL plus, a. s. – 

pozemky na Ulici Jeruzalemská 

___________________________________________________________________________ 

 Odpredaj pozemkov bol realizovaný na základe ponukového konania v roku 2007. 

Najvyššiu ponuku predložila Ing. Eleonóra Jablonická, s ktorou bola uzatvorená zmluva 

o budúcej kúpnej zmluve. Spoločnosť GOODWILL plus, a. s. požiadala listom 30.3.2009 

o súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy na predmetné pozemky, keďže došlo k zlúčeniu 

obidvoch subjektov. 

Majetková komisia MZ odporúča vzhľadom na rozsah vykonaných prác na stavbe súhlasiť 

s uzatvorením kúpnej zmluvy. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/ s úpravou časti textu návrhu uznesenia v bode 1. Súhlasí 

„... pred podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bolo uhradených 293.630,28 eura 

/8.845.906,- Sk/, zvyšok kúpnej ceny zvýšený o oficiálnej oznámené percento inflácie bude 

uhradený pred podpisom kúpnej zmluvy“  

b/ v poslednej vete dôvodovej správy oprava dátumu 

„...o infláciu za obdobie od 5.10.2007 do 31.5.2009...“ 

 

Rozprava: 

 Ing. Butko, zástupca primátora – upozornil na dátum v spoločnom spravodajcovi v bode 

b/ a odporúčanie mestskej rady, aby kúpna cena bola upravená o infláciu a vypočítaná ku 

skutočnému dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

 JUDr. Tomašovičová, vedúca odboru právneho a majetkového – uviedla, že presný termín 

prevodu sa stanoviť nedá a zvyšok kúpnej ceny mestský úrad vypočíta k určitému dátumu. 

 Ing. Daučo – navrhol stanoviť presný dátum prevodu a k nemu i stanoviť cenu.  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že textácia v spoločnom spravodajcovi je 

v poriadku a mestský úrad si všetky záležitosti súvisiace s úhradou zvyšku kúpnej ceny 

dosleduje. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, hlasovalo sa o ňom i o uznesení 

súčasne. 

 Hlasovaním (za 29 proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 594, v ktorom bolo 

zapracované odporúčanie mestskej rady. 
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č. 5.12. 

Zmena uznesenia MZ č. 324/2000 v znení uznesenia MZ č. 366/2000 a v znení uznesenia 

MZ č. 357/2008 – časť 2. a 10/ k predaju pozemku na Ulici Paulínska v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Investor polyfunkčného objektu na nároží ulíc Dolnopotočná a Paulínska predložil návrh 

geometrického plánu na zameranie dokončovanej stavby, v ktorom bol z parcely č. 676 

oddelený pozemok pod budovou s menšou výmerou. Z tohto dôvodu požiadal o uzatvorenie 

kúpnej zmluvy po kolaudácii stavby len na výmeru novej parcely. 

Majetková komisia MZ odporučila riešiť predaj pozemku pod stavbou, časť pozemku 

z parcely 676 ponechať vo vlastníctve mesta a vrátiť oprávnenej strane časť uhradenej kúpnej 

ceny. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 29 proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 595 v súlade 

s predloženým materiálom. 

 

 

č. 5.13.  

Výpožička pozemku na Ulici Horné bašty – VIA TYRNAVIENSIS 

___________________________________________________________________________ 

 Záujmové združenie spolu so svojimi partnermi sa chce uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok v rámci slovensko – maďarskej cezhraničnej spolupráce na projekt „VIA 

TYRNAVIENSIS“ a z tohto dôvodu sa obrátili na mesto so žiadosťou o partnerskú 

spoluprácu. Oblasť spolupráce je rozpísaná v dôvodovej správe. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 30 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 596 v súlade 

s predloženým materiálom. 

 

 

č. 5.14. 

Výpožička pozemku na výstavbu softballového ihriska v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Mesto Trnava je vlastníkom pozemku, ktorý bol zverený do správy Základnej školy na 

Ulici J. Bottu. Softballový klub TJ STU Trnava Panthers požiadal o výpožičku časti pozemku 

za účelom výstavby softballového ihriska. Predložený návrh umiestnenia ihriska je v súlade 

s návrhom urbanisticko-priestorového a prevádzkového usporiadania školského areálu. 

Majetková komisia MZ odporučila schváliť výpožičku na dobu neurčitú s tým, že 

prevádzkový režim ihriska bude dohodnutý so základnou školou. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že spracovateľ materiálu preverí  záležitosť uvedenú v texte poslednej  

odrážky dôvodovej správy na str. 16-5/14/3/ - „zrealizuje oplotenie pozdĺž prechodového 

chodníka od MTF“. List doručený na mestský úrad v súvislosti s materiálom tvorí prílohu 

spoločného spravodajcu. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
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 Hlasovaním (za 29 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 597 v súlade 

s predloženým materiálom. 

 

 

č. 5.15. 

Zámena pozemkov na Orešianskej ulici v Trnave – Richard Hajdúch 

___________________________________________________________________________ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál   s t i a h n u ť    z rokovania 

mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania bolo odporúčanie mestskej rady schválené. 

 

 

č. 5.16. 

Zmena kupujúceho – predaj pozemkov na Ulici J. Hollého /z Apartment Trnava, s. r .o. 

na Apartment Trnava IN, s. r. o. 

___________________________________________________________________________ 

 Spoločnosť Apartment Trnava, s. r .o. požiadala mesto o prevod práv a povinností 

vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na novú spoločnosť. Ako 

dôvod prevodu bola požiadavka banky poskytujúcej úver - nezaťaženosť spoločnosti 

developerským projektom.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou úpravou návrhu uznesenia – uviesť len jeden bod „1. Súhlasí“ 

-  text v bode 1. Súhlasí označiť ako „a“ 

- text v bode 2. Súhlasí označiť ako „b“ 

- bod 3. „Ukladá“ označiť ako bod „2.“ 

 

Rozprava: 

 Ing. Klokner – pripomienkoval správne uvedenie názvu spoločnosti v uznesení 

i dôvodovej správe. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 29 proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 598 v súlade 

s predloženým materiálom a správnym názvom spoločnosti.  

 

 

č. 5.17. 

Prevod vodohospodárskeho diela Trnávka stavidlo – Štrky do majetku mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 Mestský úrad obdržal žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany 

k zrušeniu vodohospodárskeho diela – stavidla Štrky z dôvodu, že cukrovar je zrušený 

a náhon neplní svoju pôvodnú funkciu. Objekt stavidla má nulovú hodnotu a nutné opravy sú 

nerentabilné z dôvodu ukončenia činnosti cukrovaru. Mesto svojím stanoviskom nesúhlasilo 

s odstránením diela, keďže sa nachádza v lokalite rezervovanej pre budúce prírodno-rekreačné 

využitie a bolo zaradené do zoznamu pamätihodností mesta, ktoré majú svoju historickú, 

spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, technickú a umelecko-remeselnú 

hodnotu.   

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 
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Rozprava: 

 Mgr. Buchel – podotkol, že osobne si pozrel dielo stavidla, ktoré si vyžaduje aspoň 

minimálne úpravy. V prípade vzniku úrazu by náklady išli na vrub mesta. Zároveň upozornil 

na druhý most cez Trnávku, na ktorom chýba zábradlie.  

 Ing. Butko, zástupca primátora – skonštatoval, že po prevode diela bude realizovaná nutná 

rekonštrukcia. Súčasne požiadal vedúceho majetkového úseku o preverenie vlastníckych práv 

druhého mosta.    

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 29 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 599 v súlade 

s predloženým materiálom. 

 

 

č. 5.18. 

Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TT-IT, s. r. o., Trhová 2, Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s doplnením materiálu o položkovú špecifikáciu majetku. Príloha k materiálu 

bola doručená so spoločným spravodajcom. 

 V rámci schvaľovania programu bol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva na 

základe vzneseného návrhu stiahnutý. 

 

 

č. 5.19. 

Predaj pozemku na Ulici Tatranskej v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Materiálom sa rieši predaj pozemku pod rodinným domom pani Márii Posingerovej, ktorá 

pozemok užíva na základe nájomnej zmluvy. Nájomníčka požiadala o odkúpenie pozemku 

v roku 2008,  z dôvodu priebehu dodatočného dedičského konania sa Majetková komisia MZ 

zaoberala jej žiadosťou až po oznámení jeho ukončenia v prospech žiadateľky.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstv s technickou úpravou návrhu uznesenia v bode 1. „Schvaľuje“- vypustiť z textu 

slovo „meny“. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 600 v súlade 

s predloženým materiálom. 

 

 

č. 5.20. 

Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na líniovú stavbu „Rekonštrukcia 

sekundárnych rozvodov Špačinská – Hajdóczyho“  

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na umiestnenie sekundárnych rozvodov pre 

stavbu „Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Špačinská – Hajdóczyho“ 

___________________________________________________________________________ 

 Spoločnosť Trnavská teplárenská, a. s. požiadala pre potreby vydania stavebného 

povolenia o súhlas s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena na pozemky vo 

vlastníctve mesta pre realizáciu líniovej stavby rekonštrukcie sekundárnych rozvodov. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 30 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 601 v súlade 

s predloženým materiálom. 

 

 

 

Materiál č. 6.1. 

Predaj bytov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  PhDr. Ján Žitňanský 

 

 Materiálom sa predkladá návrh na predaj bytov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Hlasovaním (za 28 proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 602 v zmysle 

predloženého  materiálu.. 

 

 

 

Materiál č. 6.2. 

Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 

 

  Bytová komisia MZ odporučila schváliť štyri výnimky zo zásad „Nakladanie s bytmi vo 

vlastníctve mesta Trnava“ , ktoré môže schváliť mestské zastupiteľstvo. Návrhy sa týkajú :     

a/ vyriešenia bytovej situácie nájomníkov v bytovom dome, ktorý bol vrátený reštitúciou,  

b/ z dôvodu rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu Halenárska 14, 

c/ so zabezpečením asanácie objektu Zelený kríčok 4, 

d/ bytová náhrada pre upratovačku a informátorku základnej školy, ktorej pracovný pomer 

v danom zariadení skončil. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 

Rozprava: 

 Ing. Klokner – žiadal vysvetliť výnimku v bode a/ a zaujímal sa, čo viedlo mesto k 

vyriešeniu nájomníkov v bytovom dome reštituentov. 

 Mgr. Slováková, odbor sociálny – reagovala na otázku a uviedla, že mesto má 

vypracovaný plán riešenia bytovej náhrady nájomníkov v domoch reštituentov, ktoré boli 

predtým mestskými bytmi. Navrhovaná rodina je z predmetného zoznamu. 

 PhDr. Žitňanský – podotkol, že v databáze ľudí z tejto skupiny je už menej a veľa 

takýchto nájomníkov sa neriešilo. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 603 v zmysle 

predloženého návrhu. 
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Materiál č. 7.1. 

Návrh na poskytnutie finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu mesta Trnava /granty 

a dary z programu č. 18/ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Tomek 

  

  V distribuovanom materiáli chýbali niektoré projekty, preto kompletný materiál bol 

doručený so spoločným spravodajcom.  

  Všeobecne záväzným nariadením č. 319/2009 bola určená metodika poskytovania 

grantov z rozpočtu mesta. Na základe ustanovení bola vyhlásená súťaž o získanie grantov. 

Doručenými žiadosťami /580/ sa zaoberali príslušné komisie a ich stanoviská sú súčasťou 

jednotlivých návrhov. V rámci spravodajskej správy upozornil na nesprávne uvedený údaj 

v projekte l/ HK Trnava, hokejový klub Spartakovská 1/B, Trnava, pri ktorom z rokovania 

mestskej rady vyplynul návrh na neposkytnutie dotácie. V rozpočte mesta bol v programe č. 

18 ku dňu 11.6.2009 finančný zostatok 28 057,23 eur. Zostatok ostáva k dispozícii 

žiadateľom o granty, ku ktorým sa vyjadrí mestské zastupiteľstvo.  

  

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s odporúčaním poskytnutia finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu mesta 

Trnava /granty a dary/ v súlade s predloženými projektami : 

 

      Žiadateľ                                                                                            Suma v eurách 

1) HK Trnava, hokejový klub  

      Spartakovská 1/ B, Trnava 

0 

/opravený údaj/ 

2) HK Trnava, hokejový klub  4.057,00 

            Spartakovská 1/ B, Trnava  

3) Základná škola 4.000,00 

            Spartakovská 5, Trnava  

4) Rímska únia rádu sv. Uršule 

      Uršulínska 3, Bratislava 

10.000,00 

5) Spevácky zbor gymnázií mesta Trnavy CANTICA NOVA 1.500,00 

            Hollého 9, Trnava  

6) Dom Spoločnosti Ježišovej 4.000,00 

            Františkánska 34, Trnava  

7) Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia 2.000,00 

            Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzka v Trnave, 

            ul. J.   Hlubíka 11 

 

8) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - Kopánka 0 

            J. Hlubíka 11 , Trnava  

9) Rímskokatolícka cirkev, Správa Kostola sv. Jozefa 0 

            Paulínska 14, Trnava  

10) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava-Tulipán 2.500,00 

            Tulipánova 22, Trnava  

11) Fakultná nemocnica 0 

            A. Zarnova 11, Trnava  

12) Základná škola s materskou školou 0 

            Ivana Krasku 29, Trnava  
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Keďže odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, osobitne sa o ňom 

nehlasovalo. 

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 604 v zmysle 

odporúčaní mestskej rady.  

 

 

Materiál č. 8.1. 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia 

a modernizácia Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave“ a zabezpečenie jeho 

spolufinancovania 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Mesto Trnava zabezpečuje prípravu projektu rekonštrukcie školy na opätovné predloženie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie pre programové obdobie 

2007 – 2013, s termínom predloženia projektu do 29.7.2009.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 605 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

 

 

Materiál č. 9.1. 

Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 

__________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Tomek 

 

 Navrhovaná zmena organizačného poriadku súvisí s budovaním Mestského 

priemyselného a technologického parku Trnava v areáli na Priemyselnej ulici v Trnave. 

V súvislosti s touto investíciou /10 334 848,64 eur/ prebieha tender na dodávateľa stavby, 

s plánovaným termínom otvorenia parku najneskôr vo februári 2012. V zmysle čl. 6 

Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou č. 1/ k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 9 584 145,42 

eur, nie je možné na základe akéhokoľvek právneho úkonu prenechať majetok tretej osobe za 

účelom jeho správy a ostatných činností. Povinnosti prijímateľa môže plniť iba osobitný úsek 

na mestskom úrade, vedený ako samostatné účtovné stredisko s vlastným účtovníctvom. 

Z tohto dôvodu je predložený návrh na vytvorenie úseku v organizačnom poriadku v rámci 

kancelárie primátora mesta.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 606 v zmysle 

predloženého návrhu. 
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Materiál č. 10.1. 

Aktualizácia materiálu „Zásady pomoci mesta iným investorom pri rozvoji technickej 

infraštruktúry na území mesta Trnava“ 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Mesto Trnava sa už niekoľko rokov snaží aktívne napomáhať rozvoju bytovej výstavby 

v meste v rámci svojich vlastných investičných aktivít a zároveň i formou pomoci iným 

investorom, ktorí chcú realizovať alebo majú záujem o prípravu podobných investícií. 

V súčasnosti platné zásady pomoci mesta inými investorom upravuje navrhovaný materiál iba 

po formálnej stránke a to úpravou textu z dôvodu už neplatných názvov zákonov a pravidiel 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 607 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

 

 

Materiál č. 11.1. 

Zriadenie Základnej školy s materskou školou, Vančurova č. 38, Trnava a jej súčastí 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Zriadenie základnej školy s materskou školou vzišlo z racionalizačného opatrenia škôl 

a školských zariadení schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 335/2008. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou úpravou v poslednom odseku dôvodovej správy v druhej vete 

upraviť text : „...Obe pôvodné školy si v novom subjekte zachovajú svoje zameranie. ....“ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Odporúčanie mestskej rady malo technický charakter, preto sa o ňom osobitne 

nehlasovalo. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 608 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

 

 

Materiál č. 12.1. 

Rozpočet a organizačné zabezpečenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov 

TRNAVSKÁ BRÁNA 2009 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 

 Distribuovaný materiál nebol kompletný po obsahovej stránke, preto bol opätovne 

poslancom doručený so spoločným spravodajcom.  

 Festival sa postupne pretransformoval z regionálneho festivalu na medzinárodný festival 

s účasťou súborov krajín Vyšegrádskej štvorky, súborov partnerských miest mesta Trnava 

a ďalších krajín Európy. Predkladaný je návrh na schválenie organizačného zabezpečenia 8. 
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ročníka festivalu, cien za prenájom pozemku a za predajné zariadenia a nové zloženie členov 

štábu z dôvodov, ktoré sú uvedené v materiáli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 609 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

 

 

Materiál č. 13.1. 

Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2008 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Karol Opatovský 

 

 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava predkladá mestskému 

zastupiteľstvu každoročne informatívnu správu o využívaní športových areálov. Správa 

obsahuje informácie o spôsobe zabezpečenia prevádzky, využívania areálov, o činnosti 

športových klubov, cenách, návštevnosti a technickom stave objektov. Spravodajca na záver 

svojej spravodajskej správy podotkol, že ho mrzí skutočnosť nedostatočného využívania 

športových areálov.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou úpravou názvu materiálu a  návrhu uznesenia  

„....vo vlastníctve mesta za rok 2008 v správe Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava“. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, osobitne sa o ňom 

nehlasovalo.  

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 610 v zmysle 

materiálu a odporúčania mestskej rady. 

 

 

 

Materiál č. 14.1. 

Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 08.04.2009 do 10.06.2009 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 

 

 V predloženom materiáli boli rozpracované návrhy gestorov uznesení mestského 

zastupiteľstva na zmenu termínu, textu a zrušenie uznesenia. Súčasťou dôvodovej správy je 

tabuľková časť, v ktorej sú vyhodnotené uznesenia splatné v danom intervale. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s doplnkami: 

a/ v súvislosti s plnením uznesenia MZ č. 545/2009 /viď. str. 18 tabuľkovej časti materiálu/ 

doplniť návrh uznesenia v bode 3. „Predlžuje“ ďalší bod 

„.b 10) č. 545/2009 v bode 2, písm. b)           do 31.07.2009“ 
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b/ na základe požiadavky gestora plnenia uznesenia MZ č. 458/1997 doplniť v návrhu 

uznesenia v bode 2. „Schvaľuje“  nový bod a12) s textom: 

 MZ č. 458/1997 z 23. 9. 1997   

Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta s parc. č. 5680/178 a 5680/179 nachádzajúcich sa na 

Tehelnej ul. v Trnave 

* pôvodný text  

„s parc. č. 5680/179 o výmere 405 m2 za cenu 550,- Sk/m2 , čo je spolu 222.750,- Sk  “   

sa nahradí textom 

„s parc. č. 5680/179 o výmere 440 m2  , čo je spolu 8.032,93 eura  (242.000,- Sk ) “ 

 

 

c/ na základe požiadavky gestora plnenia uznesenia MZ č. 73/2007 doplniť v návrhu 

uznesenia v bode 2. „Schvaľuje“  nový bod a13) s textom: 

MZ č.73/2007   

Odpredaj časti pozemku na ul. K. Mahra (Západoslovenská energetika, a. s.) 

*pôvodný text  

„spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 35823551“  

sa nahradí textom  

„spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 “ 

 

d/  na základe požiadavky gestora plnenia uznesenia MZ č. 537/2009 doplniť v návrhu 

uznesenia v bode 2. „Schvaľuje“  nový bod a14) s textom: 

MZ č. 537/2009  

Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Seredskej v Trnave manželom Krištofiakovým 

* pôvodný text „par. č. 1893“ sa nahradí textom  „parc. č. 1893/3“ 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli 

vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 611 v zmysle 

materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady. 

 

 Týmto boli prerokované všetky písomné materiály zaradené do programu rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

 Ďalej v rámci programu nasledoval bod „ r ô z n e “. V tomto bode neboli predložené 

písomné materiály ani ústne návrhy. 

 Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta - v mene prítomných i v mene svojom zaželal veľa 

zdravia, šťastia a spokojnosti v pracovnom i osobnom živote poslancom mestského 

zastupiteľstva, ktorí v prvom polroku 2009 oslávili okrúhle životné jubileum /Ing. Daučo 60 

rokov, p. Drgoň 60 rokov, PhDr. Hrnčírik 60 rokov, MUDr. Pavelek 55 rokov, Mgr. Vanek 

55 rokov a Ing. Pobiecký 40 rokov/. 

  

 

 Ďalším bodom schváleného programu rokovania boli interpelácie poslancov Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava. Poslanci mestského zastupiteľstva interpelácie predložili 

v písomnej forme.  

 

 Týmto bol program júnového rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný. 
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 PhDr. Žitňanský, predseda návrhovej komisie zrekapituloval prijaté uznesenia. 

Skonštatoval, že na 16. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava boli prijaté 

uznesenia  od č. 572 do č. 611, vrátane. 

 

 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil primátor mesta 

s poďakovaním za prácu vykonanú v prvom polroku 2009 v prospech Mesta Trnava a so 

želaním pohody v období dovoleniek. 

 Poslancom mestského zastupiteľstva na záver rokovania pripomenul termíny najbližších 

rokovaní mestskej rady /28.07.2009 a 18.08.2009/ a mestského zastupiteľstva /25.08.2009/. 
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