Zápisnica
z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného
obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 31. augusta 2022 spôsobom online, cez MS
TEAMS
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 31. augusta 2022 spôsobom online, cez MS TEAMS

Na rokovaní boli pripojení:
21 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Ing. Monika Černayová, hlavná kontrolórka mesta
3 vedúci odborov Mestského úradu v Trnave
Návrh p r o g r a m u :
a/
b/

Otvorenie
Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu
Materiál č. 1.1
4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022

2.

Rekapitulácia uznesení
Záver

8. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava z poverenia JUDr. Petra
Bročku, LL.M., primátora mesta viedla PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa
primátora mesta.
Ešte pred otvorením rokovania uviedla, že zasadnutie sa uskutočňuje online,
prostredníctvom MICROSOFT TEAMS, hlasovanie poslancov nebude prebiehať cez aplikáciu
SMART VOTE. Poslanci svoju vôľu v hlasovaní oznámia následne po prečítaní svojho mena.
Predsedajúca privítala pripojených poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných
prizvaných. Skonštatovala, že v úvode online rokovania bolo zaprezentovaných 21 poslancov
mestského zastupiteľstva (z celkového počtu 31); mestské zastupiteľstvo bolo
uznášaniaschopné.
Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci: Ing. Mgr.
Marián Galbavý, Mgr. Rastislav Mráz a Mgr. Matej Lančarič.
Overená bola zápisnica z 21. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa
28. júna 2022, ktorej overovateľmi boli poslanci Ing. Dušan Zaťko a pán Emanuel Gronský.
Za overovateľov zápisnice vystúpil poslanec Gronský, ktorý skonštatoval, že zápisnica súhlasí
s priebehom rokovania a overovatelia potvrdili jej obsah podpisom.
Za overovateľov zápisnice z 8. mimoriadneho zasadnutia boli predsedajúcou určení
opätovne poslanci MZ : Ing. Dušan Zaťko a pán Emanuel Gronský.
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Pracovné predsedníctvo bolo zložené v zmysle čl. 7 ods. 10 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Návrh uznesení predkladala mestskému zastupiteľstvu návrhová komisia, ktorej zloženie
bolo pre online zasadnutie nasledovné : Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA, zastupujúca
prednostu MsÚ a vedúci odborov: Ing. Martina Stanová, MBA a Mgr. Michal Špernoga.
Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.
K mimoriadnemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva Mestská rada mesta Trnava
nezasadala.
Pripomienky k návrhu programu rokovania poslancami neboli vznesené.

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu.
Zaprezentovaných poslancov: 21.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0) bol schválený návrh programu, ktorý bol zverejnený.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1014, ktorým bol
program rokovania 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
schválený v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania.

Následne poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k prerokovaniu schváleného programu
rokovania.

Materiál č. 1.1
4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022
Spravodajca: Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná 4.
aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022, ktorá navrhuje zmeny vo výdavkovej časti
rozpočtu.
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 bol schválený uznesením MZ č. 763/2021 z 2.
novembra 2021. Dňa 15. februára 2022 bol rozpočet mesta upravený schválením 1.
aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 873/2022 a uznesením MZ č. 877/2022
k Organizačnému zabezpečeniu akcie Tradičný trnavský jarmok 2022. Dňa 26.4.2022 bol
rozpočet mesta upravený schválením Záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2021
a hodnotiacej správy za rok 2021 uznesením MZ č. 897/2022 a 2. aktualizáciou rozpočtu mesta
Trnavy na rok 2022 uznesením MZ č. 898/2022. Dňa 28.6.2022 bol rozpočet mesta upravený
schválením 3. aktualizácie rozpočtu mesta uznesením MZ č. 953/2022, uznesením MZ č.
1009/2022 k Organizačnému zabezpečeniu akcie Tradičný trnavský jarmok 2022 – zmena č. 1
a uznesením MZ č. 1010/2022 k ADVENT-u v Trnave 2022. Od začiatku roka bol rozpočet
mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný rozpočtovými opatreniami v súlade
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s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti
s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.
Navrhovaná aktualizácia vyplynula zo schválenia nenávratných finančných zdrojov
a z potreby navýšenia niektorých výdavkových položiek. Schválenie grantových zdrojov
umožňuje v aktualizácii uvoľnenie viazaných vlastných finančných prostriedkov a ich použitie
na financovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu chodníkov a vybudovanie cyklotrasy,
na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov a na financovanie výstavby
fotovoltaických elektrární na budovách Strediska sociálnej starostlivosti.
V rámci použitia rezervného fondu navrhuje aktualizácia použitie zdrojov rezervného fondu
alokovaného na sociálne účely vo výške 300 000 eur na finančnú výpomoc pre
Rímskokatolícku cirkev – Trnavskú arcidiecézu na dofinancovanie dokončenia výstavby Centra
pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave.
Aktualizované položky sú popísané v textovej časti aktualizácie.

Rozprava:
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta – predložila
poslanecký návrh k úprave 4. aktualizácie rozpočtu mesta, ktorá bola spracovaná v materiáli,
distribuovanom poslancom. Predložený návrh sa skladal z dvoch častí, o čom odporučila
hlasovať spoločne :
• navýšenie položky Trhová 3 - budova mestského úradu - rekonštrukcia potrubia kanalizácie
o 40 000,- eur. V rozpočte sa momentálne nachádza 20 000,- eur na rekonštrukciu potrubia
kanalizácie. Po obdržaní cenovej ponuky od dodávateľa je potrebné zabezpečiť 60 000,- eur na
komplexnú rekonštrukciu, ktorá vyrieši havarijné stavy potrubia, ktoré sa už dejú v týždenných
intervaloch. Ide o navýšenie položky 17.2.2. Kapitálové výdavky.
Vykrytie tohto navýšenia bude ponížením pôvodne navrhovanej položky v 4. aktualizácií, kde
bolo pôvodné navýšenie o 100 000,- eur, navrhla upraviť navýšenie o 60 000,- eur na položke
1.1.2.Kapitálové výdavky - cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa;
• navýšenie položky 9.1.2.2. fotovoltaická elekráreň pre základné školy o 650 000,- eur.
V rámci programu 9. na vybudovanie ďalších fotovoltaických elektrární na budovách základných
škôl (súčasný rozpočet 230 242,- eur, navýšenie o 650 000,- eur, po aktualizácii to bude
880 242,- eur).
Vyrovnanie rozpočtu bude úpravou navrhovaného navýšenia v 4. aktualizácií v položke 15.1.2.1
(pôvodne navrhované navýšenie 900 000,- eur pre majetkovo právne usporiadanie
a odkupovanie majetku bude upravené na navýšenie o 250 000,- eur na nákup pozemkov
a objektov na Coburgovej ulici). Aktuálne je v rozpočte 1 624 270 eur, po navýšení o 250 000,to bude 1 874 270,- eur.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Zaprezentovaných poslancov: 21.
O návrhu poslankyne Nemčovskej, keďže iný návrh nebol vznesený, sa hlasovalo spoločne.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0) bol návrh poslankyne Nemčovskej schválený.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1015 v zmysle
prerokovávaného materiálu a schváleného poslaneckého návrhu.
Týmto bol program rokovania 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava prerokovaný.
Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA, predsedníčka návrhovej komisie skonštatovala, že na
rokovaní boli prijaté dve uznesenia, a to pod č. 1014 a č.1015 vrátane, tak ako ich komisia
prezentovala.
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Predsedajúca poďakovala poslancom za aktívny prístup na rokovaní a rokovanie mestského
zastupiteľstva ukončila.

JUDr. Peter B r o č k a, LL.M.
primátor mesta

JUDr. Igor K r š i a k
prednosta MsÚ

v zastúpení na základe písomného poverenia
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH
prvá zástupkyňa primátora

Ing. Dušan Z a ť k o
overovateľ

Eduard G r o n s k ý
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave dňa 5.9.2022
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