Zápisnica
z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 24. apríla 2018 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 24. apríla 2018 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
Prítomní: 31 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník Mestskej polície mesta Trnava
Ing. Zuzana Bigasová, zástupkyňa prednostu mestského úradu a vedúca odboru
ekonomického
10 vedúcich odborov mestského úradu
1 poradca primátora
2 zamestnanci mestského úradu
6 riaditeľov, resp. zástupcov organizácií a spoločností zriadených mestom
10 riaditeľov škôl a školských zariadení
Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja
4 občania
zapisovateľka

Návrh p r o g r a m u :
a/
b/

Otvorenie
Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení
VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, a VZN č. 493 o
Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a
zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového
poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) – Zmena 01/2018 – lokalita C, D a E
Schválenie Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Zátvor II
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018
Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
Majetkové záležitosti
Predaj bytov
Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu Mesta Trnava
Nahradenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trnava Tourism
Zmena Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
Zmena Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

1.2
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
6.
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
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12.1
13.1
14.1
14.2
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1

23.
24.
25.

Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava
na roky 2014-2020 za rok 2017
Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania
a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2018 – Advent v Trnave
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2018
Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 31.1.2018
do 10.4.2018
Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2017
Informatívna správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2017 a o plnení
Programu aktívneho starnutia seniorov za rok 2017
Informatívna správa o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2017
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2017 do
31.12.2017
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 24.04.2018 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od
25.01.2018 do 04.04.2018
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 20142018 otvoril a viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta.
Na rokovaní privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 21 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa počet
zvýšil na 31.) Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa neospravedlnil žiadny
poslanec; signalizované boli len neskoršie príchody na rokovanie.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa overovali dve zápisnice.
Jedna z 24. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného 12. decembra 2017,
ktorej overovateľmi boli MUDr. Zuzana Baková, PHD. a Mgr. Tibor Pekarčík. Zápisnica nebola
overená na najbližšom zasadnutí, t. j. 13.2.2018, keďže poslankyňa Baková vzniesla výhrady
k obsahu zápisnice. Zápisnica bola po konzultácii s poslankyňou dopracovaná a následne aj
podpísaná.
Druhá zápisnica bola z 25. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného 13.
februára 2018. Overovateľmi boli poslanci Ing. Bystrík Stanko a PhDr. Šimon Štefunko, ktorí
svojim podpisom potvrdili obsah zápisnice.
Za overovateľov zápisnice z 26. riadneho zasadnutia boli určení poslanci Ing. Jozef Alchus
a Mgr. Matej Lančarič.
Pracovné predsedníctvo v zmysle čl. 13 ods. 9 Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava tvorili JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta, Mgr.
Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta, Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora
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mesta a traja zástupcovia poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve : Mgr. Ing. Marián
Galbavý, Mgr. Rastislav Mráz, Róbert Gašparík.
Za predsedu návrhovej komisie mestská rada hlasovaním navrhla Dr. h. c. Ing. Štefana
Bošnáka. Predsedajúci na rokovaní navrhol za členov doplniť poslancov : Mgr. Petra Haščíka
a PhDr. Šimona Štefunka.
Hlasovaním (za 21, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo zloženie návrhovej komisie
schválené tak ako bolo navrhnuté.
Návrh programu 26. riadneho zasadnutia 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 bol distribuovaný poslancom v pozvánke, spolu
s ostatnými materiálmi na rokovanie.
V nadväznosti na novelu č. 70 vyššie uvedeného zákona predsedajúci podotkol, že podľa §
12 ods. 5 sa najskôr hlasuje o bodoch návrhu programu, ktorý bol zverejnený a potom
o ostatných návrhoch na zmenu návrhu programu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním na zasadnutí 17. apríla 2018 odporučila jednu
zmenu návrhu programu a to : zaradiť do bodu „Rôzne“ materiál č. 23.1 - Spolufinancovanie
projektu: „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave“. Dôvodom bolo predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
vyhlásenej 28.3.2018.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci návrhy na zmenu návrhu programu
rokovania nevzniesli.
Následne prebehlo hlasovanie:
1) o bodoch návrhu programu mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený, s vyčlenením bodu
23., ku ktorému bol návrh na zmenu vyplývajúci z rokovania mestskej rady.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol návrh bodov zverejneného návrhu
programu, s vyčlenením bodu 23. schválený.
2) o zmene návrhu programu odporučenou mestskou radou – v bode 23. prerokovať ako materiál
č. 23.1 - Spolufinancovanie projektu: „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave“.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola zmena návrhu programu schválená.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia k programu rokovania 26. riadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 855, ktorým
bol program rokovania 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
schválený.

Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu rokovania.
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN
č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493 o Územnom pláne
mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj
mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Mesto Trnava - orgán
územného plánovania je v zmysle § 30 ods.1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku povinný sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na ktorých základe bola
navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo aj na
základe verejnej požiadavky, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo
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Predložená zmena Územného plánu mesta Trnava ako Zmena 04/2017 sa týkala úpravy
regulatívov záväznej časti. Zmenu si vyžiadali nové okolnosti ako napr. potreba jeho doplnenia
o: ustanovenia o zeleni pre zabezpečenie lepšej zrozumiteľnosti záväzných limitov a regulatívov,
úpravu nároku rozsahu zelene na obyvateľa pri občianskej vybavenosti a v centre, úpravu
regulatívov pre stanovenie podlažnosti rodinných domov, doplnenie regulatívov o stanovenie
minimálneho rozsahu záhrad v záhradkárskych osadách, úpravu regulatívov pre zastrešenie
chatiek a prístreškov v záhradkárskych osadách a pod.
Predmetom Zmeny 04/2017 je aj úprava a doplnenie regulatívov vychádzajúcich z potrieb
a požiadaviek formulovaných dotknutými subjektmi ako napr.: potreba zohľadnenia jestvujúcej
platnej legislatívy pri umiestňovaní telekomunikačných stavieb mobilných operátorov, potreba
vymedzenia kvalitatívneho štandardu ubytovacích zariadení pre jednotlivé vymedzené kódy
funkčného využitia územia, špecifikovanie uplatňovania regulatívov vo vymedzenom komerčnopodnikateľskom areáli na Trstínskej ceste, doplnenie pôsobnosti niektorých regulatívov a limitov
pre následný stupeň ÚPD – Územný plán CMZ Trnava v znení neskorších zmien, a pod.
Mestské zastupiteľstvo povolilo spracovanie návrhu Zmeny 04/2017 Územného plánu mesta
Trnava uznesením č. 658 dňa 20.7.2017. Orgán územného plánovania obstaral zmenu tak, aby
bolo možné preveriť vhodnosť riešenia vo vymedzenej lokalite počas verejného prerokovania
návrhu Zmeny ÚPN 03/2017 s príslušnými orgánmi, dotknutými organizáciami, právnickými
a fyzickými subjektmi v súlade s platnou legislatívou. Verejnoprávne prerokovanie sa uskutočnilo
od 5.2.2018 do 6.3.2018.
Pripomienky a stanoviská sú spracované v tabuľkovej časti. Stanovisko Okresného úradu
Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky bolo prerokované opätovne dňa 12.3.2018 na
Okresnom úrade v Trnave, záznam je súčasťou materiálu.
Súčasne prebiehal aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a Okresný úrad
Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal k Zmene 04/2017 pod č. OU-TT-OSZP32018/008084/ŠSMER/Šá v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie rozhodnutie, že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať
podľa zákona.
Návrh zmeny bol prerokovaný v Komisii stavebnej, územného plánovania a kultúrnych
pamiatok MZ, ktorá sa uskutočnila dňa 5.4.2018 a tá odporučila schváliť príslušnú zmenu ÚPN.
V závere spravodajskej správy bolo prednesené stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru
výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Príslušný orgán územného plánovania
preskúmal predložené doklady a odporučil mestskému zastupiteľstvu schváliť predložené
zadanie územného plánu. /Stanovisko v plnom znení je súčasťou archívnych dokumentov./
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 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 VZN č. 176
a VZN č. 216.
Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 16.3.2018 do 27.3.2018.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je súčasťou prerokovávaného materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov; požiadala však spracovateľa materiálu o elektronickú
distribúciu materiálu vo farebne vyznačenej verzii zmien.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 856,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 496 v zmysle prerokovávaného
materiálu.
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Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového
poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Dňa 15.2.2018 bolo doručené odboru dopravy a komunálnych služieb stanovisko odboru
právneho a majetkového k vyberaniu poplatku za vystavenie výzvy – ukončenie doby prenájmu
hrobového miesta. Prevádzkovateľ pohrebiska zasielal tieto výzvy v zmysle § 22 ods. 1 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a spoplatňoval ich podľa cenníka služieb, ktorý je súčasťou
prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Trnava, položkou „Manipulačný poplatok za
vystavenie písomnej výzvy – upomienky a platné poštovné. Odbor právny a majetkový upozornil
na terminologický nesúlad, nakoľko upozornenie pred lehotou splatnosti nájomného nie je možné
definovať ako výzvu – upomienku. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa § 22 písm. 1
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve upozorniť nájomcu hrobového miesta, že uplynie lehota,
na ktorú má nájomca hrobového miesta nájomné zaplatené.
Na základe vyššie uvedených skutočností je spracované toto VZN, ktorým sa schvaľuje
zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452.
V čl. 14 Cenníka služieb v položke 40. sa mení súčasný text „Manipulačný poplatok za
vystavenie písomnej výzvy – upomienky a platné poštovné“ na text v znení „Manipulačný
poplatok za vystavenie upozornenia podľa § 22 ods.1 zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve +
platné poštovné“.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 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 VZN č. 176
a VZN č. 216.
Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 29.3.2018 do 9.4.2018.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je súčasťou prerokovávaného materiálu/.
Stanovisko Finančnej komisie MZ zo zasadnutia 16.4.2018:
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého Návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území
Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452, odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh
VZN schváliť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 857,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 497 v zmysle prerokovávaného
materiálu.

Materiál č. 2.1
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie
rok 2009) – Zmena 01/2018 – lokalita C, D a E
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Orgán
územného
plánovania
mesto
Trnava
obstaráva územnoplánovaciu
dokumentáciu a v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. je povinný sledovať, či sa
nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola
navrhnutá koncepcia územia. Ak dôjde k zmene
predpokladov,
orgán
územného
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plánovania prostredníctvom odboru územného rozvoja a koncepcií obstará
doplnok, zmenu
alebo úpravu územného plánu.
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava ako Zmena 01/2018 sa
týkalo lokalít C, D a E :
a/ Zmena Územného plánu mesta Trnava - Zmena 01/2018, Lokalita C - Zámena katastrov s
obcou Biely Kostol. Zmena by spočívala v úpravách priebehu hranice medzi k. ú. Trnava a k. ú.
Biely Kostol v grafickej a textovej časti.
b/ Zmena Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, Lokalita D – Rozšírenie parkoviska
na Ulici V. Clementisa. Zmena by spočívala v úprave grafickej a textovej časti územného plánu,
nahradením časti nezastavateľného územia zastavateľným.
c/ Zmena Územného plánu mesta Trnava - Zmena 01/2018, Lokalita E – Rozšírenie plochy
parkoviska na Nerudovej ulici. Zmena sa dotkne textovej aj grafickej časti, vypustením časti
nezastavateľného územia určeného na výsadbu zelene.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnými návrhmi:
a/ pri zmene ÚPN, lokalita C – Zámena katastrov s obcou Biely Kostol – s alternatívou A, t. j.
nepovoliť spracovanie zmeny územného plánu,
b/ pri zmene ÚPN, lokalita D – Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa – s alternatívou A, t.
j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu,
c/ pri zmene ÚPN, lokalita E – Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici – bez stanoviska
mestskej rady, keďže hlasovaním neprešla žiadna z alternatív.
Predsedajúci odporučil, aby sa o každej zmene územného plánu rokovalo postupne, tak ako
sú uvedené v materiáli. Poslanci pripomienky nevzniesli.
a/ Zmena Územného plánu mesta Trnava - Zmena 01/2018, Lokalita C - Zámena katastrov s
obcou Biely Kostol.
V rozprave nevystúpil žiadny poslanec.
Mestská rada odporučila alternatívu A., t. j. nepovoliť spracovanie zmeny.
Keďže iné návrhy neboli vznesené, predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia
v alternatíve A, ktorú odporučila mestská rada.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 858,
ktorým mestské zastupiteľstvo nepovolilo spracovanie zmeny územného plánu v lokalite C.
b/ Zmena Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, Lokalita D – Rozšírenie parkoviska
na Ulici V. Clementisa.
Mestská rada odporučila alternatívu A., t. j. povoliť spracovanie zmeny.
Rozprava:
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – v rámci povolenia tejto zmeny, podporil túto zmenu,
napriek tomu, že sa to týka pokračovania parkoviska, ktoré bolo doteraz vybudované. Je to
v priestore medzi sídliskovými budovami, kde doteraz nebolo parkovisko, kde vznikne nejaký
počet parkovacích miest v prospech obyvateľov bytového domu 19-21.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – na základe podkladov z analýzy parkovacích
miest, miest, ktoré sa využívajú na parkovanie, ale nespĺňajú normu alebo nie sú vyznačené,
začalo mesto s prípravou projektovej dokumentácie pre maximalizáciu vybudovateľných
parkovacích miest v jednotlivých lokalitách. Toto sa týka už sídliska Linčianska, čo bolo
prekonzultované aj s príslušným výborom mestskej časti. Spracováva sa podklad pre
Prednádražie a v štádiu rozpracovania projektovej dokumentácie je i komplexné riešenie
parkovania na sídlisku Ľ. Podjavorinskej. Rozdiel oproti doterajším postupom je ten, že sa rieši
komplet celé sídlisko, nie iba čiastkové územia. V tomto prípade záber parkovacích miest
nepovažoval za problematický i vzhľadom na rozsiahlu zeleň, ktorá je v dosahu týchto vchodov.
Pre tento prípad i ďalší, odporučil výboru mestskej časti, resp. mestskému úradu zistenia mienky
obyvateľov týchto vchodov, ktoré priamo susedia s možným vybudovaním budúceho parkoviska.
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Keďže iné návrhy v rámci rozpravy neboli vznesené, predseda návrhovej komisie predložil
návrh uznesenia v alternatíve A, ktorú odporučila mestská rada.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 859,
ktorým mestské zastupiteľstvo povolilo spracovanie zmeny územného plánu v lokalite D.
c/ Zmena Územného plánu mesta Trnava - Zmena 01/2018, Lokalita E – Rozšírenie plochy
parkoviska na Nerudovej ulici.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – odbor územného rozvoja vypracoval rozšírenie
parkovania a možnosti nových parkovacích miest na sídlisku Linčianska v počte 400 a pri tej
príležitosti sa bude riešiť i problém parkovania na Nerudovej ulici. Z odboru boli navrhnuté miesta
na parkovanie s minimálnym záberom zelene. Navrhovaná zmena územného plánu je teda
aktuálna, avšak hlasovanie k tomu nebolo zaznamenané. Do termínu 24.4.2018 bolo stanovisko
výboru mestskej časti zaslané na mestský úrad, avšak nedopatrením sa táto informácia
nedostala do materiálu. Informoval, že za zmenu hlasovalo 6 prítomných členov výboru. To, že
sa do materiálu nedostalo vyjadrenie výboru mestskej časti, bol aj jeden z dôvodov, prečo sa
mestská rada nerozhodla podporiť návrh na povolenie spracovania zmeny.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – podotkol, že je to mimoriadne závažná informácia,
ktorú povedal kolega Čavojský. Nestačí, ak predseda VMČ prezentuje výsledky hlasovania. Vec
by sa mala vyjasniť, je o tom zápisnica, ako to, že neprišla na úrad. Pre tento prípad odporučil
predmetný bod z rokovania stiahnuť a zaradiť na ďalšie zasadnutie. /Neskôr svoj návrh zobral
späť./
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – podľa Organizačného a rokovacieho poriadku
mestského zastupiteľstva je výbor tvorený poslancami za príslušnú mestskú časť a dovolenými
občanmi. Na dnešnom rokovaní sú prítomní štyria poslanci, ktorí boli prítomní aj na predmetnom
zasadnutí mestskej časti. Keď treba potvrdiť svedectvom to, čo povedal pán Čavojský, tak on ako
podpredseda výboru to potvrdzuje.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - navrhol prijať alternatívu B., t. j. povoliť spracovanie
zmeny územného plánu v lokalite E, čo vysvetlil na grafickej prílohe a požiadal o podporu
ostatných poslancov. Ide o minimálny zásah a do územia 2/3 bytového domu sú už parkovacie
miesta zriadené. Súhlasil s vyjadrením primátora mesta, aby sa k veci vyjadrili i dotknutí občania.
Mgr. Veronika Lančaričová, poslankyňa MZ – upozornila na skutočnosť, že zápisnica
z výboru mestskej časti zo zasadnutia 20.3.2018 je zverejnená na webovej stránke mesta a tento
bod programu bol prerokovaný.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Kloknera
k alternatíve B.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia v alternatíve B.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 860,
ktorým mestské zastupiteľstvo povolilo spracovanie zmeny územného plánu v lokalite E.

Materiál č. 2.2
Schválenie Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Zátvor II
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Územný plán mesta Trnava a jeho Zmena 03/2015 schválená uznesením MZ č. 406 dňa
28.6.2016, vyhlásený VZN č. 466 v znení neskorších noviel a zmien, požaduje vo svojej záväznej
časti čl.17, pre ktoré časti mesta s jestvujúcim územnoplánovacím podkladom je potrebné
v prípade zmeny riešenia obstarať a schváliť územný plán zóny. Medzi týmito časťami je
definovaná aj lokalita Obytný súbor Zátvor II – Piešťanská cesta a Obytný súbor Zátvor II –
Veterná ulica.
Nakoľko investor prezentoval potrebu zmeny v tejto lokalite, pre ktorú bolo nutné obstarať
zmenu územného plánu Mestské zastupiteľstvo v Trnave povolilo uznesením č. 705 dňa
12.9.2017 spracovanie návrhu Zmeny 03/2017 Územného plánu mesta Trnava, Lokalita J –
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Zmena trasovania komunikácií na Zátvore II, ktorá bola po jej verejnom prerokovaní schválená
uznesením MZ č. 794 dňa 12.12.2017. Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 493.
Na základe § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je
pred vyhotovením tohto stupňa územnoplánovacej dokumentácie potrebné spracovať zadanie,
ktoré sformuluje hlavné požiadavky a ciele.
Spracované zadanie bolo prerokované v dňoch od 5.2.2018 – 6.3.2018. Neboli voči nemu
vznesené žiadne závažné pripomienky. Vyjadrenia sú v tabuľkovej časti. Územný plán zóny bude
spracovaný ako návrh Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava - Zátvor II.
Po spracovaní návrhu ÚPN zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II zabezpečí Mesto Trnava
jeho prerokovanie v zmysle § 23 stavebného zákona, stanovisko OÚ odboru výstavby a bytovej
politiky v zmysle § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku a schvaľovací proces kompetentným samosprávnym orgánom – mestským
zastupiteľstvom.
Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí dňa
5.4.2018 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložené zadanie.
V závere spravodajskej správy bolo prednesené stanovisko Okresného úradu Trnava,
odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Príslušný orgán územného
plánovania preskúmal predložené doklady a odporučil mestskému zastupiteľstvu schváliť
predložené zadanie územného plánu zóny Zátvor II. /Stanovisko v plnom znení je súčasťou
archívnych dokumentov./
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 861
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 3.1
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Na rokovanie mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy predkladaný Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017
a hodnotiaca správa za rok 2017 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového
hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia všetkých programov
rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2017, plnenie merateľných
ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.
Mesto hospodárilo v roku 2017 na základe Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 schváleného
uznesením MZ č. 521/2016 z 13. decembra 2016. Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný
prostredníctvom záverečného účtu za rok 2016, tromi aktualizáciami rozpočtu schválenými
mestským zastupiteľstvom formou uznesení a rozpočtovými opatreniami v súlade
s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnava.
Okrem zmien rozpočtu schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve bol rozpočet upravovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy aj rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom
mesta. Rozpočtové opatrenia umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu
vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj
rozpočtovými opatreniami štátu, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií
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na prenesený výkon štátnej správy. O prijatých rozpočtových opatreniach je v zmysle § 14 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vedená evidencia
a v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy je informácia o prijatých rozpočtových
opatreniach predkladaná pri prerokovávaní záverečného účtu v mestskom zastupiteľstve ako
príloha k materiálu.
Rozpočtované bežné príjmy vo výške 49 145 966 eur boli v skutočnosti prekročené
o 3 047 197 eur z výberu dane z nehnuteľností, z výberu poplatku za uloženie odpadu a poplatku
za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu, z úhrad za dočasné parkovanie,
z nájomného, z odvodu z hazardných hier a najmä z podielu na výnose dane z príjmov fyzických
osôb. Okrem rozpočtovaných príjmov sú súčasťou dosiahnutých príjmov aj príjmy
nerozpočtované vo výške 1 067 670 eur, ktoré zahŕňajú príspevky na režijné náklady a za
stravné v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 2 077 466 eur boli v skutočnosti nižšie o 1 742 625
eur, a to z dôvodu nižšieho príjmu z grantových zdrojov a najmä z nedosiahnutého príjmu
z predaja majetku mesta.
Bežné výdavky rozpočtované vo výške 46 002 228 eur boli v skutočnosti nižšie o 1 447 482
eur. K úspore bežných výdavkov došlo vo všetkých programoch rozpočtu s výnimkou programu
Bytová výstavba, kde boli rozpočtované len výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
bývania a s výnimkou programu Mestský grantový program, kde boli rozpočtované dotácie
v zmysle Všeobecne záväzných nariadení č. 461 a č. 457, ktorými sa určuje metodika
poskytovania dotácií mesta. Okrem rozpočtovaných výdavkov sú súčasťou skutočných výdavkov
aj výdavky nerozpočtované vo výške 1 044 127 eur, ktoré zahŕňajú výdavky hradené z
príspevkov na režijné náklady a za stravné v školských jedálňach pri materských a základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 19 338 204 eur boli v skutočnosti nižšie
o 10 274 360 eur. Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok, procesu verejného
obstarávania a iných objektívnych dôvodov neboli niektoré investičné akcie realizované, prípadne
dokončené. Prostredníctvom záverečného účtu bolo navrhované posunutie investičných akcií vo
výške 3 622 523 eur do rozpočtu na rok 2018 so zdrojmi financovania z rezervného fondu tak ako
to bolo rozpísané v prerokovávanom materiáli.
V závere spravodajskej správy spravodajca prečítal stanovisko nezávislého auditora.
Stanovisko Finančnej komisie MZ zo zasadnutia 16.4.2018:
Finančná komisia mestského zastupiteľstva materiál Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017
a hodnotiaca správa za rok 2017 po prerokovaní berie na vedomie a odporúča predložený
materiál Mestskému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad v predloženom znení.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – rok 2017 hodnotil ako veľmi úspešný, mesto je čisté,
zelené, tak isto všetky sídliská, včítane donedávna podceňovanej Linčianskej, ktorá sa posunuje
do čela sídlisk. Všetko je to zásluhou nielen nás, ale i aktívnych občanov, poslancov, komisií,
mestskej polície, mestského úradu, atď. To, že rok 2017 bol z jeho pohľadu veľmi náročný, ale
úspešný, sa píše i v závere dokumentu i v správe hlavného kontrolóra. Mesto dobre hospodárilo,
napriek značnej rozpracovanosti požiadaviek občanov vo vecných úlohách. Spomenul tvorbu
rezervného fondu, prídel do fondu, čerpanie kapitálových výdavkov. Pozitívne sa vyjadril
k dokončeniu ulíc Šrobárova a Halenárska, avšak upozornil na problémy s ulicou Kukučínovou.
Poukázal na realizáciu ulice Markovičovej, na ktorej sa opravila komunikácia a v súčasnosti
prebieha oprava chodníkov. Vyjadril sa k výstavbe záchytného parkoviska na Dohnányho ulici,
s ktorou sa začalo v roku 2017 a následne spomenul problémy s parkovaním na sídlisku
Linčianska a návrhy spracované odborom územného rozvoja a koncepcií. V príspevku sa
venoval i oblasti životného prostredia a výsadbe vzrastlých stromov na sídlisku Linčianska,
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odvozu komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov a potrebu
doriešenia zberu skla.
V závere svojho vystúpenia poukázal na „čiernych Petrov“ na sídlisku Linčianska, ktoré je
potrebné riešiť: Nerudovu ulicu vnútroblok – vandalizmus, Zemanov sad – bezdomovci,
prostitúcia, krádeže a Coburgovu ulicu – vyriešiť dopravu, vybudovať provizórne trávnaté
minifutbalové ihrisko z komunitných prostriedkov, s brigádnickou činnosťou rómskych občanov.
/Celý príspevok poslanca je súčasťou archívnych dokumentov./
Bc. Martin Královič, poslanec MZ – v máji 2017 sa schvaľoval záverečný účet za rok 2016
a vtedy sa hovorilo o tom, že kapitálový rozpočet, teda plán akcií bol splnený na 42 %. Celkom
64 akcií sa presúvalo do roku 2017 s objemom cca 3.3 mil. eur. Po roku sa schvaľuje ďalší
záverečný účet, za rok 2017. Do roku 2018 sa presúva 62 investičných akcií vo výške cca 3.6
mil. eur. Poukázal na str. 6 materiálu, kde je uvedený klasický dôvod „nevhodných klimatických
podmienok, procesu verejného obstarávania a iných objektívnych dôvodov neboli investičné
akcie realizované alebo dokončené“. Pre porovnanie uviedol, že v rokoch 2011 až 2014 sa
presúvalo iba 41 akcií v zhruba objeme 1.7 mil. eur. Rovnaké dáta zazneli aj v roku 2017 od
kolegu Butka. Pri príprave na toto zasadnutie si úmyselne vyhľadal záznam z minulého roka
a zdá sa mu, že sme v tej istej situácii. Sú tu tie isté okolnosti, nevhodné klimatické podmienky,
atď. Pre objektívnosť treba povedať, že objem kapitálových investícií sa zvýšil z 3.5 mil. na 9 mil.
eur. A čo sa týka klimatických podmienok, osobne si preveroval dáta s pracovníkom Slovenského
hydrometeorologického ústavu a pre informáciu uviedol, že v roku 2016 bolo 98 mrazových dní,
v roku 2017 to bolo 92. V roku 2016 bolo 83 letných dní, v roku 2017 to bolo 81. Poukázal na
nasledujúci materiál a uviedol, že v aktualizácii rozpočtu na rok 2018 sa ide pridávať ďalších 30
investičných akcií a v schválenom rozpočte ich je x a podľa záverečného účtu za rok 2017 sa idú
akcie presúvať. Položil otázku na mestský úrad a vedeniu mesta, že či pri takto opakujúcich sa
dôvodoch si na to trúfajú pokračovať ďalej.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – je to zjednodušenie všetkých dôvodov, ktoré sú
vymenované pri jednotlivých akciách. Spomenul kapitálové výdavky, ktoré sú odchádzajúce
peniaze od 1.1 do 31.12.2017. Ich objem nehovorí o tom, čo sa reálne vybudovalo. Poukázal na
kapitálové výdavky, ktoré sú iba časťou všetkých prác a projektov, ktoré sa uskutočnili. Odporučil
sústrediť sa na zrealizované práce a projekty, ktoré nekorešpondujú s množstvom prenášaných
peňazí. Na otázku, či to považuje za optimálne uviedol, že ministerstvo financií to za optimálne
nepovažuje, avšak mohli by si prejsť životný cyklus projektu, ktorý začína nejakým nápadom,
schválením rozpočtu, ideovou štúdiou, procesom verejného obstarávania na projektovú
dokumentáciu, spracovanie projektovej dokumentácie, stavebné povolenie, vyjadrenia, ďalšie
verejné obstarávanie na realizátora projektu a následne proces realizácie. Úplne v závere je
fakturácia a to sú tie kapitálové výdavky. Celý mechanizmus odporučil chápať v kontexte života
mesta. Páči sa mu, že sa prenáša tak veľa investičných akcií alebo peňazí, čo číselne nevyzerá
dobre, ale ak si uvedomíme kontinuálne plánovanie, ktoré nie je ohraničené 1.1. až 31.12., tak
dôležitý je výkon. Za optimálne to nepovažuje, ale radšej bude rátať s investičnými akciami ako
so zrealizovateľnými v tejto chvíli, ako nerobiť nič v celej štruktúre procesov a nechať prostriedky
v rezervnom fonde.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ – vlaňajší rok po investičnej stránke pokladal za jeden
z najnáročnejších, ktoré absolvoval i výsledok objemový hovorí o tom. Väčšina investičných akcií
sa odohrala v II. polroku 2017, napr. Halenárska, Olympijská, Koperníkova, ...Z 9 nosných akcií
sa 7 robilo v II. polroku, čo bol nápor aj na pracovníkov odboru. Proces prípravy a realizácie
investície trvá nejaké obdobie, spomenul jednotlivé procesy, vrátane výrubu stromov a odvolania
k nemu, dôvody opakovania procesu verejného obstarávania, dodávateľských súťaží, ich
zrušenie. Vlaňajší rok bol úspešný a prostriedky z vlastných zdrojov mesta boli dobre
preinvestované.
Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ – reagoval na predrečníka – poslanca Královiča. Nepochopil,
prečo dal do popredia počasie a do úzadia celkový objem kapitálových výdavkov. Zároveň dal do
pozornosti článok – keď útvar hodnoty za peniaze hodnotil projekt ministerstva dopravy v objeme
64 mil. eur na skrátenie doby stavebného konania. Podotkol, že na Slovensku stavebné konanie
trvá v priemere 286 dní a je logické, že niektoré akcie sa prenášajú do ďalšieho roka.
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Bc. Martin Královič, poslanec MZ – vystúpil s faktickou pripomienkou. Z manažérskeho
hľadiska smerovala otázka tam, že ak sa nejaké problémy opakujú z roka na rok, či netreba
nejako inak nastaviť procesy.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta – reagoval na kolegu Královiča.
Ppoukázal na str. 10 v prílohe, kde je schválený rozpočet na rok 2017 vo výške 9.7 mil. eur,
skutočnosť k 31.12.2017 9 mil., čo je cez 90 %. Je pravdou, že v priebehu roka bola aktualizácia,
kde sa to navýšilo na 19 mil. a to z dôvodu rozbehnúť ďalšie investičné akcie. K obstarávaniu je
potrebné finančné krytie, to však neznamená, že sa podarí zrealizovať akcie, ak ide o veľké
a finančne náročné akcie. Fakturácia potom prebieha v ďalšom roku. Nie je dobré sa fixovať na
1.1. a 31.12., lebo život v meste je kontinuálny a stále treba veci pripravovať. Spomenutý bol
presun 62 akcií, čo nie je celkom pravda. Pod odrážkami sú uvedené akcie, čo však neznamená,
že sa nezrealizovali. Sú to často krát i účtovno-administratívne záležitosti, ako príklad uviedol
rekonštrukciu Halenárskej ulice, Dedinskú, Vodáreň I., cyklochodník Trstínska a pod. Poukázal
tiež na akcie v rámci prvej aktualizácie rozpočtu, nejde o nové akcie, boli schválené v rozpočte
2017, napr. rekonštrukcia Hollého ulice. Nejde o novú akciu, ide o doplatok 150 tis. eur, pretože
sa vypracovala projektová dokumentácia s odhadom sumy. Nasledovať bude súťaž, z ktorej
vyplynie určitá cena. A takých akcií je viac. Zároveň uviedol, že plnenie kapitálových výdavkov na
100 % by nebolo dobré a súčasne poukázal na verejné obstarávanie a naplánovanú sumu,
vysúťaženú cenu, kde prišlo k úspore, napr. pri rekonštrukcii Halenárskej ulice. Pri verejnom
obstarávaní sa darí šetriť aj 20 -25%.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – poukázal na realitu aktuálnej nezamestnanosti
a šanca získať odborníkov, napr. v oblasti investičnej výstavby, verejnom obstarávaní.
Informoval, že na útvar verejného obstarávania nastúpi nový vedúci, ktorý vzišiel z výberového
konania, pre ktorého „lákadlom“ bola nie finančná stránka, ale práca v mieste bydliska, bez
cestovania. Opakované boli snahy získať i zamestnancov na odbor investičnej výstavby. V
posilnení týchto odborov vidí možnosť posunu.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta – vystúpil s faktickou. Skonštatoval, že
podľa posledných údajov nezamestnanosti, Trnava je prvý okres na Slovensku s najnižšou
nezamestnanosťou a to 1,98 %.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – prečítal stanovisko Finančnej komisie MZ, ktorá
odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť bez výhrad. To stanovisko komisie
jednoznačne bolo z toho dôvodu, že vstupovať do nejakých úprav nie je možné, pretože sú
uzavreté účtovné jednotky. Podotkol, že i na finančnej komisii sa hovorilo o záležitosti veľkého
počtu prenášaných akcií a plnenie kapitálových výdavkov na 46 %. Následne reagoval na to, čo
povedal druhý zástupca primátora, že plnenie na 100 % by nebolo dobré. Ušetria sa rozpočtové
náklady, ale v priebehu roku rozpočtovým opatrením sa presúvajú a otvárajú ďalšie aktivity.
Finančná komisia nemôže dať iné odporúčanie.
Ďalšie vystúpenia zaznamenané neboli.
Z rozpravy nevyplynul žiadny pozmeňovací návrh.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 862
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 4.1
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
V súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na
rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná prvá aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok
2018, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.
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Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018 bol schválený uznesením MZ č. 796/2017 z 12.12.2017,
uznesením MZ č. 822/2018 bola schválená úprava rozpočtu pre neštátne školy a školské
zariadenia. Od začiatku roka bol rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti upravovaný
rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a rozpočtovými
opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.
V príjmovej časti je do návrhu 1. aktualizácie rozpočtu navrhované zníženie príjmu z predaja
vstupeniek na reprezentačný ples mesta, ktorý sa v roku 2018 nekonal. Zakomponovaný je
presun príjmov medzi príspevkami z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na financovanie
projektov v zmysle § 54 a 50/j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Navrhovaná 1. aktualizácia rozpočtu sa týka zmien v programoch: Doprava, Životné
prostredie, Odpadové hospodárstvo, Sociálna starostlivosť, Školstvo a vzdelávací systém,
Mládež a šport, Kultúra, Vzťahy s verejnosťou, Správa majetku a právny servis, Ľudské zdroje,
Správa úradu a prevádzka budov, Mestská polícia, Podpora malého a stredného podnikania,
Administratíva, čo bolo po položkách rozpísané v materiáli.
Navrhovaná 1. aktualizácia rozpočtu znamená zníženie bežných príjmov o 16 000 eur,
zvýšenie rozpočtu o 2 779 895 eur, z toho bežných výdavkov o 643 606 eur a kapitálových
o 2 136 595 eur. V príjmových finančných operáciách sa navrhované zmeny týkajú použitia
rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov, zaradenia nepoužitej časti úveru
z roku 2017 na rekonštrukciu areálu AŠK Slávia, úprav rozpočtu pre integrované obslužné miesto
občana a kurzové rozdiely.
Na vyrovnanie schodku rozpočtu je navrhované v rámci 1. aktualizácie rozpočtu použitie
rezervného fondu v sume 2 669 908 eur na financovanie kapitálových výdavkov tak ako to bolo
uvedené v textovej časti materiálu.
Stanovisko Finančnej komisie MZ zo zasadnutia 16.4.2018:
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu 1.
aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 odporúča:
 v podprograme 1.2 Mestská autobusová doprava nenavyšovať položku „spracovanie
verejného obstarávania + odborné konzultácie“,
 v programe 9 Školstvo a vzdelávací systém v bode 9.1.2.2. Budovy škôl a školských zariadení
doplniť položku „MŠ v Jame – vybudovanie šatne“ vo výške 20 000 eur.
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa
Finančná komisia MZ neprijala záverečné stanovisko k predloženému materiálu a postupuje
materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie členov FK MZ: 3 za/ 0 proti/ 3 zdržali sa
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – v zmysle e-mailu, ktorý rozposlal v uplynulom týždni, chcel do
aktualizácie rozpočtu dať návrh, aby Hokejovému klubu Trnava bolo preplatených 12 tis. eur,
ktoré zaplatil doterajšiemu správcovi zimného štadióna p. Pejkovičovi za predĺženie prevádzky
ľadovej plochy o 8 dní na súťaž play off, o čom sa rokovalo na predchádzajúcom mestskom
zastupiteľstve. K dohode so súčasným správcom nedošlo. Návrh však predkladať nebude, keďže
po dohode s vedúcou ekonomického odboru Ing. Bigasovou pred začiatkom rokovania, vec bude
riešená rozpočtovým opatrením.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ – konštatovala, že bolo zvykom, či už išlo o rozpočet
alebo aktualizáciu, že bolo zvolané stretnutie poslancov, na ktorom sa mohli k akútnym
problémom vyjadriť. Nespomínala si, že by pred poslednou aktualizáciou takéto stretnutie bolo.
Spomenula preto bezbariérové prepojenie z Dedinskej ulice na Jarnú k zastávke MHD Jednota
v m. č. Modranka. Zápis k tejto veci má z 19.4.2017, robili sa kroky aj predtým, keďže nejde
o jednoduchú záležitosť i vzhľadom na výškový rozdiel tejto lokality. Zrealizované boli rôzne
geodetické zamerania a geologický prieskum. Následne prečítala záver na riešenie tejto veci
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s tým, že sa prehodnotia parametre súčasných schodov a navrhne sa vhodnejšie usporiadanie,
ktoré bude vhodnejšie pre všetky skupiny obyvateľov a ktoré bude v danom území reálne možné
vybudovať. Na ďalšom stretnutí mali byť prezentované návrhy riešenia terénnych schodov. Zo
stretnutia 10.5.2017 vyplynulo, že vzhľadom na schválenie koncepcie terénnych schodov budú
práce pokračovať na projektovej dokumentácii a dopracovaní projektu do stupňa pre územné
rozhodnutie. Toto stretnutie bolo dohodnuté ako posledné. O ďalšom riešení danej veci
informácie nemá a priestor na vyjadrenie nedostala, keďže stretnutie nebolo. Následne ozrejmila
situáciu v tejto lokalite.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ – reagoval na vystúpenie poslankyne Petkovej
a uviedol, že ide o viacero vrstiev problému. Realizované bolo geodetické zameranie, keďže
výškový rozdiel je cca 8-9 m. V tejto preluke, ktorá patrí mestu, sú v susedstve aj súkromné
pozemky s rodinnými domami a záhradami. Dispozícia tohto priestoru neumožňuje riešiť
bezbariérový prechod akoukoľvek rampou, pretože tá by zasahovala do súkromných pozemkov
a žiadny vlastník pozemku nebude mať záujem o predaj pozemku na takýto verejný účel. Mesto
síce spracovalo prvý stupeň projektovej dokumentácie, ktorá preukázala, že to zadanie
spracované dopravákmi na meste nie je možné v praxi uskutočniť už z uvedených dôvodov.
Pokračovanie v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je neúčelné, keďže by nenaplnilo
základný cieľ, ktorým je bezbariérovosť. Preto odborná skupina pri tvorbe rozpočtu rozhodla, že
v projektovaní sa pokračovať nebude
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – v aktualizácii rozpočtu nenašiel návrh bezbariérovej rampy
na Tehelnej ulici 1. V klube KDH to bolo odhlasované, všetci boli za realizáciu.
Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru MsÚ – pri výmene e-mailovej korešpondencie
s poslancom Piknom mala snahu, aby sa dal vyriešiť bezbariérový prístup. Ide o jeden vchod do
bytového domu. Po technickej stránke je to možné vyriešiť, z pohľadu rentabilnosti sa jej to
rentabilné nezdá. Tento bytový dom má vyriešený bezbariérový prístup zo zadnej časti domu,
v ktorom boli zrekonštruované výťahy i schodiská. Problémom je to, že pôvodný prechod bol
uzavretý a chodníky sú v dezolátnom stave. V rozpočte má mesto položku na bezbariérovosť
prechodov, ulíc, chodníkov a pod. ; návrh riešenia videla, ale projekt nie.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – v procese tvorby rozpočtu klub KDH spísal 10 – 12
priorít, medzi ktorými sa nachádzala i táto rampa, ktoré boli zaslané Ing. Bigasovej. V procese
pripomienkovania rozpočtu túto akciu nenašiel. Mal za to, že by to mohlo byť riešené z položky
bezbariérové mesto. Skonštatoval, že do procesu tvorby tejto aktualizácie neboli prizvaní a
kolegovia nemajú inú možnosť, než predložiť priority touto formou.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – podotkol, že poslanec Mráz je členom mestskej
rady a návrh aktualizácie dostal v predstihu. A predpokladá, že členovia mestskej rady informujú
svojich kolegov, zozbierajú podnety na diskusiu na mestskej rade k doplneniu materiálu.
Z mestskej rady však žiadne doplnky nevyplynuli.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ – reagovala na odprezentovanú textovú časť. Po
prvých krokoch, ktoré boli zrealizované a uvedené v zápise, preto sa navrhli terénne schody,
ktoré by pomohli veľkému počtu obyvateľov. Ľudia sa zaujímajú o riešenie a stálo by za zváženie
stretnutie aj s vedením mesta vo veci riešenia tejto veci.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – stretnutie nie je problémom i za účasti zástupcu
vedenia mesta a dotknutých vedúcich odborov.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – odmietol to, čo bolo povedané primátorom mesta.
Mestská rada sa konala 17.4.2018 a návrh rozpočtu mesta v zmysle platnej legislatívy musel byť
vyvesený 9.4.2018. V rámci slušnosti a spolupráce s jednotlivými klubmi, ktorá tu už bola začatá,
mal za to, aby sa na stretnutí ešte pred týmto procesom k rozpočtu povedali nejaké veci. Na
stretnutí mestskej rady to už bolo neskoro a klub KDH zasadá štandardne medzi mestskou radou
a mestským zastupiteľstvom.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – prisľúbil nastavenie pravidla, že pred
akoukoľvek aktualizáciou rozpočtu dostanú informáciu predsedovia poslaneckých klubov, ktorí ju
budú ďalej distribuovať poslancom v klube.
Emanuel Gronský, poslanec MZ – v spravodajcovi je uvedené odporúčanie finančnej komisie
na doplnenie v programe školstvo, o položku 20 tisíc eur na vybudovanie šatne v MŠ V Jame.
Žiadal kompetentnú osobu o bližšie informácie.
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Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru MsÚ – mesto má dve materské školy, v ktorej je
potrebná komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení. V tomto roku sa pristupuje
k riešeniu tejto veci na MŠ T. Tekela a v budúcom roku to bude v MŠ V Jame, i s pripojením
rozšírenia kapacity šatní. Projektová dokumentácia sa môže zadať až po schválení rozpočtu
a práce by potom prebiehali počas vyučovacieho procesu. Efektívnejšie bude pripraviť celú túto
akciu, pričom príprava a následná realizácia bude v budúcom roku počas letných mesiacov,.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ – poslancom Gronským prezentovanú požiadavku dal
osobne, keďže je členom rady školy a ozrejmil situáciu, čo sa týka šatní. V tomto prípade by išlo
o posunutie jednej steny a 20 tisíc eur bol len hrubý odhad po konzultácii s mestským úradom.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – k príspevku poslanca Piknu uviedol, že v zmysle
odvysielanej reportáže štát poskytuje refundácie nákladov pre bezbariérové rampy. Odporučil,
aby si žiadosť podalo SVB na zväz telesne postihnutých.
Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ – odporučil doplniť rozpočet o položku – spracovanie
projektovej dokumentácie pripájacieho pruhu zo Zavarskej na obchvat, z hľadiska bezpečnosti.
Čo sa týka výšky, požiadal o spoluprácu Ing. Béreša. /Po informácii Ing. arch. Guniša svoj návrh
stiahol./
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta – reagoval, že cesta patrí pod správu
Trnavského samosprávneho kraja.
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ – je tam zložitejšia situácia. Zároveň podal
informáciu z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na TTSK pred rokovaním mestského
zastupiteľstva. Súkromný investor Venti, ktorý má isť do k. ú. Zavar, dlhodobo rieši túto
križovatku. Na stretnutí bolo prezentované riešenie svetelnou križovatkou, k čomu bolo
vznesených veľa pripomienok. Okružná križovatka tiež nevyhovovala,
trvalým riešením
i z hľadiska územného plánu by bolo premostenie. Záver z dnešného stretnutia bol taký, že ide
sa dopracovať dokumentácia pre územné rozhodnutie na dynamicky riadenú svetelnú križovatku,
kde budú riešené všetky pruhy. Vec bude preverená osobnou obhliadkou i za účasti primátora
mesta.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – potvrdil to, čo povedal Ing. arch. Guniš
a uviedol, že mesto má ochotu spolupracovať na všetkých dopravných projektoch, takže mesto
nie je brzdou celého procesu. Vyjadril sa i v súvislosti s južnou komunikáciou. Mesto sa
zúčastnilo rokovania na ministerstve dopravy a i keď to nebolo doložené uznesením, v rámci
deklarovania dobrej vôle, bolo prezentované, že mesto je ochotné spolupracovať na financovaní
záverečného stupňa projektovej dokumentácie, resp. ponúknuť asistenciu pri výkupe pozemkov.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ – doplniť do aktualizácie jednu položku na základe oslovenia
trnavských skautov, o čom má informácie i primátor mesta, nakoľko bola prvotne adresovaná na
neho. Majú snahu zrekonštruovať skautský dom v Trnave, ktorý nie je vo vyhovujúcom stave.
Objekt je v majetku skautov, rekonštrukciu plánujú jednak z vlastných zdrojov, ale o pomoc
žiadajú i mesto. Odporučil do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške 75 tisíc eur na rekonštrukciu
skautského domu. Návrh predložil i preto, že s rekonštrukciou chcú začať ešte v tomto roku
a toto má byť vraj posledná aktualizácia rozpočtu mesta v roku 2018.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – písomne komunikoval so skautmi ohľadom ich
nehnuteľnosti, plánov do budúcnosti, zváženia odkúpenia nehnuteľnosti i v súvislosti
s rekonštrukciou Ružového parku. Predaj objektu nezvažujú, ale majú záujem o rekonštrukciu.
Nevedel, akým spôsobom by táto investícia mala byť klasifikovaná, keďže by išlo o investíciu do
cudzieho majetku. Odporúčal zvolať s nimi rokovanie a veci si vyjasniť a získať viac informácií, i
čo sa týka právnej formy, napr. zmluva o spolupráci, resp. dotačný mechanizmus. Zároveň
uviedol, že predložená bude i ďalšia aktualizácia rozpočtu mesta, s predpokladom predloženia na
júnové zasadnutie.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – vystúpil s faktickou pripomienkou. Tento
dokument si nezaslúži návrhy, ktoré sú takto hrubo nedotiahnuté. Pod skautingom treba chápať
v Trnave dva skautské zbory. Ak v tomto prípade ide o objekt s popisným číslom 649, je vo
vlastníctve slovenského skautingu 88. zboru. Druhý zbor využíva mestský majetok. Podotkol, že
nevie k čomu to smeruje a zároveň si dovolil poukázať i na nepomer členov týchto zborov
a práve ten je v neprospech 88. zboru. Vyslovil potrebu hlbšieho doladenia veci i z pohľadu, čo
sa týka investovania do cudzieho majetku.
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Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – podotkol, že tiež bol s požiadavkou skautov
konfrontovaný ako župný poslanec. Má informáciu, že ide o spoločnú požiadavku všetkých
skautských zborov v Trnave. Má to byť centrálny dom, v ktorom budú pôsobiť 2. skautský zbor
i 88. zbor. Čo sa týka početnosti je 2. skautský zbor na tom lepšie. Ale práve tým, že sa utvoria
lepšie podmienky pre činnosť, môže skauting v Trnave rásť.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – vyjadril sa k problému, ktorý bol kolegom Čavojským
prezentovaný už na začiatku rokovania - Zemanov sad. Touto vecou sa zaoberá výbor mestskej
časti na každom zasadnutí za posledný rok i za účasti občanov a záhradkárov. Odporúčal nie
odkúpiť to pre iných, ale zachovať zelený pás, ktorý Zemanov sad vytvára. Vzhľadom na
vyhlásenie primátora mesta a zostatok finančných zdrojov v rezervnom fonde, odporučil vyčleniť
1 mil. eur na prípadné rokovanie majetkoprávneho usporiadania Zemanovho sadu a udržania
zelene v tomto páse. Teda položku majetkoprávneho usporiadania zvýšiť na 1 760 tis. eur.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – na vec, ktorá sa opakovane riešila v mestskej rade
sa pozrel z pohľadu právnika. Konštatoval, že poslancom Čavojským bol prezentovaný problém
s bezdomovcami, prostitúciou a odpadom v Zemanovom sade. Pýtal sa, ako tieto problémy
vyrieši zmena vlastníka pozemku. Problémy je možné riešiť, napr. krízovou intervenciou. Terajší
vlastník pozemku svoje povinnosti ignoruje a mesto by kúpou pozemku povinnosti prevzalo na
seba. Otáznym je tiež najskôr schválenie peňazí v rozpočte, o čom bude mať vlastník informácie
a potom vstúpiť do vyjednávania. Vyjadril sa k otázke zachovania zeleného pásu – podľa
overených informácií tam v zmysle územného plánu nič iné nemôže byť, než zelený pás a nikto
z poslancov nebude mať záujem, aby sa zrušil.
Ing. Adam Peciar, poslanec MZ - vystúpil s faktickou pripomienkou. Požiadal kolegu
Kloknera o stiahnutie svojho návrhu, pretože prezentoval len jednu stránku. Druhou je tá, že
pokiaľ by prešla do vlastníctva táto časť, bolo by treba zriadiť správu, ktorá bude záhradky
spravovať, riešiť administráciu, vyberanie nájmov, atď. Výbor mestskej časti má záujem
o riešenie Zemanovho sadu, sú však s tým spojené ďalšie veci a nevyrieši sa to navýšením
príslušnej položky rozpočtu.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – čiastočne súhlasil s kolegom Peciarom. Spomenul však
časový problém. Súčasní nájomcovia záhradiek, majú platnú zmluvu iba do roku 2020. Je teda
málo času, aby im mesto pomohlo upratať vzťahy so spoluvlastníkmi pozemku. Nemyslel si však,
že by najlepšou cestou bolo vyčleniť 1 mil. eur, pretože na ostatnej majetkovej komisii dostal
predseda komisie mandát na rokovanie so zástupcom vlastníkov pozemkov a vyjednanie čo
najlepšej ceny. Zároveň bol za to, aby sa záhradkárom jasne povedalo, čo môžu od mesta
očakávať a vyslovil ochotu zúčastňovať sa schôdzí záhradkárov a vysvetľovať im, za akých
podmienok sa im dá pomôcť, pretože musia byť na tom finančne zainteresovaní aj oni. Podotkol,
že problém bezdomovectva a iných negatívnych javov vznikol práve v tej časti, kde boli záhradky
zrušené.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – do rozpočtu neodporúčal dávať sumu, ktorá bola navrhnutá.
Poukázal tiež na záhradkárov v m. č. Modranka, ktorým tiež budú končiť nájomné zmluvy.
Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ – položil otázku, načo slúži mestu mestská rada, vzhľadom
na túto debatu.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Upozornil na to, aby sa
nevytvárali iluzórne riešenia. Záhradkári vedia, že je to problém, ktorý skončil až na európskom
súde pre ľudské práva a v prospech záhradkárov nebol vyriešený. V prípade, že by mesto
odkúpilo predmetné pozemky a ďalší občania by prejavili záujem o tieto záhradky, mesto by
muselo vyhlásiť súťaž. Nevie si predstaviť formu, že mesto pozemky odkúpi a záhradkárom
automaticky ponechá nájomné zmluvy. Zároveň uviedol, že nepozná na Slovensku mesto, ktoré
by sanovalo ujmy alebo krivdy záhradkárov tým, že by svoje verejné peniaze využilo na tento
účel.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – opýtal sa na položku aktualizácie a na str. 27
záverečného účtu uvedenú ilumináciu hradieb východná veža od Bučianskej. Uviedol, že
v materiáli je uvedená čiastka 15 tisíc eur, ktorá má byť ako doplatok. Poukázal na str. 142
záverečného účtu z ktorého prečítal, že predmetom zákazky bola realizácia osvetľovacej
a riadiacej sústavy pre ilumináciu severovýchodnej časti hradieb, vrátane veže a priľahlého múra.
Zmluva o dielo bola podpísaná 17.8.2017 na celkovú cenu diela 176 065,- eur. Nepredvídané
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okolnosti boli riešené zmenovým listom a následne dodatkom k zmluve o dielo, čím došlo
k navýšeniu ceny na 176 531,66 eura. Realizácia bola ukončená a odovzdaná do správy
a užívania odboru dopravy a komunálnych služieb 29.11.2017 s nedorobkami s tým, že osadenie
svietidiel so súvisiacim káblovým prepojením, nasvietením a terénnymi úpravami bude
realizované v roku 2018. Konštatované bolo, že nedorobok nebol spôsobený zhotoviteľom,
nakoľko nasvecovaná časť nebola opravená. Zároveň poukázal na presun finančných
prostriedkov vo výške 12 360,- eur ako vyplatenie zádržnej čiastky. Žiadal vysvetlenie, či suma
15 tisíc eur v rámci aktualizácie rozpočtu nie je duplicitná.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ - poukázal na str. 27 ods. 1 aktualizácie rozpočtu,
kde je uvedené, že navýšenie položky o 15 000,- eur, ktoré budú použité na doplatenie prác
súvisiacich s nasvietením zostávajúcej časti mestského opevnenia zo strany Ulice Rybníková
a celej severnej veže, na zabezpečenie spracovania návrhu a následnej realizácie prekrytia
zdrojov iluminácie, aby v nočných hodinách neboli vnímané z úrovne terénu. Následne vec
vysvetlil, že vlani na jeseň nebolo možné dokončiť práce v rámci zmluvy, pretože severná veža
nebola dokončená a vedľa nej 7 m úsek hradieb, ktorý nie je tiež opravený a preto nemohli byť
osadené iluminačné prvky. To boli nedorobky vyplývajúce zo zmluvy, ktoré sa presúvajú cez
záverečný účet. Podmienka cylindrov vznikla až v tomto roku a to na základe písomného
podkladu. T. č. sa projektujú a odhad v cene je 15 000,- naviac.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ – na výzvu poslanca Fuzáka uviedla, že pre
dotácie platí samostatné všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého treba postupovať, s
navýšením príslušnej čiastky. Do cudzieho majetku však nemôže mesto investovať.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – prideľovanie dotácií podlieha všeobecne
záväznému nariadeniu a tiež nemôže prísť k jeho porušeniu. Najskôr by muselo prísť k jeho
zmene. Túto formu nepovažoval za správnu, aby sa rozdelilo 75 000,- eur.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – pôvodne navrhnutú položku na Zemanov sad 1 mil. eur
znížil na 700 tisíc eur ako rezerváciu z rezervného fondu.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - komisia v tejto výške nemôže rozhodovať o pridelení
dotácie.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta – informoval o spoločnom stretnutí so
zástupcami vlastníkov Zemanovho sadu i stanovisku, ktoré prijala majetková komisia.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – uviedol, že problém sa v minulosti odkladal a až v tomto
volebnom období sa ním mesto začalo zaoberať. Pokiaľ by sa chcel pozemok Zemanovho sadu
odkúpiť, je otázkou za koľko a koľko by záhradkári boli ochotní sami prispieť. Uviedol, že aj
záhradkári majú záujem zúčastniť sa rokovaní v tejto veci a požiadal o prípravu stretnutia.
Odporučil, aby možnosť vystúpenia na zasadnutí dostali aj záhradkári.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – netvrdil, že by sa problém Zemanovho sadu nemal riešiť.
Predložený bol návrh poslanca na alokáciu 700 tisíc eur, ale určiť ich na niečo, čo nikto netuší
ako dopadne a za koľko rokov. Súčasne spomenul riešenie Kubistra v uplynulom období
a reakcie niektorých poslancov.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – mesto dobre hospodári, v rezervnom fonde je 5 mil. eur
a využiť prostriedky i na návrh, ktorý predložil, považoval za správne. Zaujímal sa, prečo teda
mesto kúpilo pozemok vedľa Zemanovho sadu. Žiadal riešiť, rokovať a pomôcť i týmto ľuďom.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – ocenil poslancov, ktorí svoje návrhy do aktualizácie
rozpočtu stiahli. Požiadal kolegov, poslancov Haladu a Kloknera, aby svoje návrhy tiež zvážili.
K ďalšej aktualizácii rozpočtu očakáva pozvanie na stretnutie, ktoré sa bude zaoberať i týmito
problémami.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že vystúpenie záhradkárov si možno
vypočuť v rámci bodu „Rôzne“, nie v bode, ktorý nesúvisí s ich problematikou.
Všetci poslanci MZ stiahli svoje návrhy, ktoré predložili v rámci rozpravy s tým, že návrhy
budú riešené v rámci ďalšej aktualizácie rozpočtu a zvolané budú stretnutia vedenia mesta
a všetkých dotknutých vo veci Zemanovho sadu a požiadavky skautov.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 863
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Poslanec Klokner po hlasovaní o uznesení vyhlásil, že by hlasoval za prerokovávaný
materiál, avšak nešlo mu hlasovacie zariadenie.

Materiál č. 5.1
Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Navrhovaná novelizácia predkladaná na rokovanie MZ súvisí so zmenami, ktoré vyplynuli
z novelizácie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a novelizácie zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
Stanovisko Finančnej komisie MZ zo zasadnutia 16.4.2018:
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu Novelizácia internej
smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený
materiál schváliť bez pripomienok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 864
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 6
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Č. 6.1
Schválenie predaja stavebného pozemku v OZ Kočišské a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku
V zmysle záveru rokovania Majetkovej komisie MZ zo dňa 13.03.2018 bol predložený návrh
na predaj stavebného pozemku v k. ú. Trnava, na Ulici Rekreačná v Bielom Kostole, obchodnou
verejnou súťažou, formou výberu víťaza elektronickou aukciou.
Návrh súťažných podmienok bol rovnaký ako pri predchádzajúcich obchodných verejných
súťažiach o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv vyhlásených podľa uznesenia
MZ č. 805/2017 zo dňa 12. decembra 2017.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 865
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.2
Žiadosť o odpustenie dlhu (Emília Jxxxxx – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu)
Pri spracovávaní agendy, ktorú prevzal mestský úrad od spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.,
sa začalo s vymáhaním nesplatenej časti ceny bytu od Emílie Jxxxxxxxx, za prevod vlastníctva
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bytu č. 33 o podlahovej ploche 64,69 m2 na 6. poschodí v bytovom dome súp. č. 5652, na ulici
Mozartova č. 12, v Trnave, na inú ako blízku osobu pred uplynutím lehoty 10 rokov od uzavretia
zmluvy o prevode vlastníctva bytu. Mesto ju dňa 5. 6. 2012 vyzvalo na úhradu nesplatenej časti
ceny bytu, ktorá predstavovala sumu 366,12 eura s 9 % úrokom z omeškania ročne, ktorý do 5.
6. 2012 predstavuje sumu 93,89 eura a zmluvnej pokuty v zmysle čl. VII. ods. 7 zmluvy
o prevode vlastníctva bytu, ktorá predstavuje sumu 663,87 eura, teda spolu na uhradenie sumy
1123,88 eura.
Dňa 4. 7. 2012 bola doručená žiadosť pani Jxxxxxx o umožnenie úhrady istiny v splátkach,
na základe čoho s ňou bola uzavretá Zmluva o uznaní dlhu a úhrade dlžnej sumy v splátkach č.
885/2012 zo dňa 10. 9. 2012.
Na základe uvedenej zmluvy o uznaní dlhu a úhrade dlžnej sumy v splátkach mala pani
Jurčová uhrádzať dlh v mesačných splátkach po 10 eur, od 30. septembra 2012 do
1.
januára 2022. Poslednú splátku evidujeme zo dňa 21. 3. 2017. Na základe čl. III ods. 2 dohody
zmluva o uznaní dlhu a úhrade dlžnej sumy v splátkach sa nezaplatením niektorej z určených
mesačných splátok v plnej výške a v dohodnutom termíne, stáva sa splatným celý dlh. Ten
predstavuje výšku 593,88 eura a stal sa splatným do 5. 4. 2017.
Listom zo dňa 30. 10. 2017 pani Jxxxxxxx požiadala mesto o odpustenie zvyšnej časti dlhu
z dôvodu zdravotného stavu a momentálnej finančnej situácie.
V zmysle §13 ods. 3 zásad hospodárenia možno na žiadosť dlžníka, zo závažných dôvodov
najmä sociálnych, pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť. V prípadoch, ak výška pohľadávky
nepresahuje sumu 200,- eur, môže o odpustení rozhodnúť primátor mesta a v ostatných
prípadoch rozhoduje o odpustení mestské zastupiteľstvo.
Žiadosť bola predložená na zasadnutie finančnej komisie dňa 5. 2. 2018, ktorá po
prerokovaní žiadosti vzhľadom na sociálnu situáciu a zdravotný stav žiadateľky odporučila
mestskému zastupiteľstvu dlh odpustiť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva:
a/ schváliť alternatívu 1, t. j. odpustenie dlhu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky, resp. návrhy neboli
vznesené.
O alternatíve odporúčanej mestskou radou i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 866
v zmysle prerokovávaného materiálu s alternatívou 1, t. j. s odpustením dlhu.

Č. 6.3
Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska –
Kollárova v Trnave (Marta Pxxxxxxx)
Pani Marta Pxxxxxxx požiadala o kúpu pozemku pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska –
Kollárova v Trnave vo februári 2018. Menovaná má uzavretú nájomnú zmluvu
na pozemok pod garážou v uvedenej lokalite na dobu určitú 5 rokov od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2020.
Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 21. 11. 2017 odporučila Mestskému
zastupiteľstvu predaj pozemku pod garážou v uvedenej lokalite pani Marte Pxxxxxxxx za cenu
20,- eur/m2, spolu za cenu 500,- eur.
Predaj bude schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 867
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.4
Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mesto Trnava má na základe požiadaviek občanov záujem rekonštruovať chodník a
cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke v súlade so spracovanou projektovou
dokumentáciou. V rámci plánovanej stavby bude popri chodníku vysadená aj zeleň a osadené
verejné osvetlenie.
Stavba by sa realizovala nielen na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, ale aj na
pozemkoch vo vlastníctve viacerých fyzických a právnických osôb. Z tohto dôvodu je potrebné
majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom, ktoré budú pod plánovaným chodníkom a
cyklochodníkom.
Mestský úrad na základe úlohy majetkovej komisie č. 326/10 z 12.1.2016 postupne spracúva
na rokovanie mestského zastupiteľstva odkúpenie pozemkov pod cyklochodníkom v danej
lokalite za cenu 8,18 eura/m2. Zatiaľ boli schválené 4 uznesenia k odkúpeniu pozemkov za cenu
8,18 eura/m2.
Pretože väčšina pozemkov pre plánovaný chodník a cyklochodník Zelenečská - Hraničná
popri Trnávke nie je majetkovoprávne usporiadaná, vedenie mesta sa rozhodlo 16. 4. 2018
rokovať s vlastníkmi pozemkov o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia, o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté prvé v poradí uznesenie MZ
č. 868 v zmysle prerokovávaného materiálu.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté druhé v poradí uznesenie
MZ č. 869 v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.5
Kúpa objektu materskej školy a jaslí na Zátvore v Trnave (Slovenské elektrárne, a. s.)
Mesto Trnava disponuje v súčasnosti s kapacitou materských škôl v lokalite Trnava – Sever
v počte 340 detí. Podľa počtu detí s trvalým pobytom v tejto lokalite by Mesto Trnava potrebovalo
456 miest v materských školách. Z uvedených dôvodov predložil Odbor vzdelávania, športu
a kultúry MsÚ v Trnave na zasadnutie Majetkovej komisie 17.10.2017 návrh na odkúpenie
objektu bývalej pekárne na Krajnej ulici v Trnave.
Majetková komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na svojom zasadnutí dňa
17.10.2017 zaoberala návrhom. Vzhľadom k tomu, že Mesto Trnava získalo informáciu o predaji
ďalšieho objektu v danej lokalite – objektu bývalej MŠ na Spojnej ul. č. 6 v Trnave, komisia
odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Trnava,
pozemok parc. č. 4676/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2126 m2 a stavba súp. č. 1424
(druh stavby cukrárenská a pekárenská výroba) na parc. č 4676/4, za kúpnu cenu 300 000,00
eur, do majetku Mesta Trnava. Majetková komisia žiadala pred spracovaním materiálu na
rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava preveriť veľkosť objektu a areálu na Krajnej č.
41 v Trnave a objektu a areálu bývalej podnikovej MŠ na sídlisku Zátvor a porovnať ich
z hľadiska ich kapacity a využitia.
Na zasadnutie majetkovej komisie dňa 21.11.2017 bol predložený materiál o preverení
stavu. Objekt materskej škôlky na Spojnej č. 6 mal okrem toho, že je možné v ňom zriadiť bez
výraznejšej rekonštrukcie 6 tried MŠ, výhodnejšie parkovanie, množstvo zelene a lepší dopravný
prístup. Komisia odporučila, aby predseda komisie rokoval s vlastníkom objektu škôlky –
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spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. o kúpnej cene 700 000,- eur s možným 5 ročným
splátkovým kalendárom kúpnej ceny.
Ponuka s cenou 785.365,- eur bola predložená na základe rokovania spoločnosti
s predsedom majetkovej komisie. V zmysle toho bol spracovaný aj materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – predávajúci je v podstate štátnou firmou. Ako je možné
predávať štátny majetok mestu za nadobúdaciu cenu, s čím nemôže súhlasiť. Odporučil, aby sa
týmto zaoberalo právne oddelenie a vec preverilo.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – predávajúci je akciovou spoločnosťou a konečným
užívateľom je súkromný kapitál. O objekt máme záujem, vyhovuje zámerom mesta, na cene sa
dohodlo ako na primeranej a na základe toho bol spracovaný materiál.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 870
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 6.6
Kúpa pozemku pod komunikáciou na Ulici Jána Bottu v Trnave
Pozemok v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1896/52 je od 14. 5. 2012 na základe osvedčenia
o dedičstve v spoluvlastníctve súrodencov Čxxxxxxxx. Predmetný pozemok je zapísaný na LV č.
11379 ako zastavaná plocha s celkovou výmerou 1423 m2 a nachádza sa pod časťou miestnej
komunikácie Ul. J. Bottu.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 19. 4. 2016 zaoberala ponukou
spoluvlastníkov na odkúpenie pozemku na Ul. J. Bottu v Trnave za cenu 20,- eur/m2. Komisia
neodporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť odkúpenie pozemku v k. ú.
Trnava p. č. reg. E 1896/52 s výmerou 1 423 m2 pod jestvujúcou miestnou komunikáciou
za uvedenú cenu. Komisia odporučila mestskej rade schváliť prenájom predmetného pozemku
s nájomným vo výške 0,0996 eura/m2/rok a spätnú úhradu nájomného za obdobie 3 roky vo
výške 141,73 eura/rok.
So spoluvlastníkmi pozemku Mesto Trnava ako nájomca v zmysle uznesenia MR
č. 256/2016 uzatvorilo 14. 12. 2016 nájomnú zmluvu, do ktorej vlastníci pozemku žiadali
zapracovať text (článok I. ods. 3) „Nájomca je v prípade akýchkoľvek stavebných úprav
a rekonštrukcie miestnej komunikácie na Predmete nájmu povinný písomne informovať
Prenajímateľov o zámere uvedených stavebných úprav a rekonštrukcie, podmienkou zahájenia
ktorých bude majetkovo-právne vysporiadanie Predmetu nájmu najneskôr pred vlastnou
realizáciou uvedených stavebných úprav a rekonštrukcie.“
V roku 2016 bola v rozpočte zaradená oprava a údržba cestičky pre cyklistov na Ul. J. Bottu.
V decembri 2017 bol pripravený projekt Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa pre
územné konanie a následne v roku 2018 bude oprava a údržba cestičky pre cyklistov riešená
stavebným konaním. Na pozemku vo vlastníctve súrodencov Čxxxxxxxxxx je možné síce urobiť
iba opravu povrchu s naznačením cyklotrasy, ale aj o týchto úpravách chcú byť vlastníci
pozemku informovaní. Ako uvádzajú v liste z 17. 12. 2017, majú ponuku na odkúpenie tohto
pozemku od iného záujemcu za cenu 40,- eur/m2.
Spoluvlastníci pozemku parc. reg. E č. 1896/52 ponúkli mailom z 20. 12. 2017 pozemok
opätovne na odkúpenie do majetku mesta Trnava za cenu 40,- eur/m2. Majetková komisia
23. 1. 2018 poverila predsedu majetkovej komisie rokovať so spoluvlastníkmi pozemku o výške
kúpnej ceny. Dňa 1. 3. 2018 sa konalo rokovanie v ČR, v Bruntáli, kde bola dohodnutá kúpna
cena 30,- eur/m2.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 25, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 871
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 6.7
Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „ECO STATION, Administratívna budova“ –
chodník a prístupová komunikácia na rohu Ulíc Bratislavská a Stromová v Trnave (SMF
Marko, s.r.o.)
Mestský úrad v Trnave obdržal dňa 11.10.2017 žiadosť od spoločnosti SMF MARKO, s.r.o.
Bratislavská 4, 917 02 Trnava, IČO: 46663053, o súhlas vlastníka dotknutých pozemkov
k umiestneniu stavby „ECO STATION, Administratívna budova“ na Ulici Bratislavská za účelom
vydania územného rozhodnutia – časť chodník a časť napojenia prístupovej komunikácie ako
vyvolanej investície mesta. Stavba „ECO STATION, Administratívna budova“ je projektovaná na
pozemku parc. reg. C č. 9151 vo vlastníctve Ing. Ľubomíra Marka (LV č. 8031). Vyvolanou
investíciou je vybudovanie chodníka a časti napojenia prístupovej komunikácie na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava parc. reg. E č. 1960/2, 1963/79, 1963/30, zapísaných na LV 11228.
Celková rozloha chodníka je 83 m2 (šírka 2 m a dĺžka 41,5 m). Časť napojenia prístupovej
komunikácie je o rozlohe cca 15,8 m2. Vybudovanie chodníka pre peších od Stromovej ulice
k navrhovanej administratívnej budove je požiadavkou mesta Trnava.
Komisia sa na svojom zasadnutí dňa 21.11.2017 zaoberala žiadosťou spoločnosti SMF
MARKO, s.r.o. a odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov v k. ú.
Trnava parc. reg. E č. 1960/2, 1963/79, 1963/30 vo vlastníctve mesta Trnava, na realizáciu
stavebného objektu „SO 202 – Prístupová komunikácia a chodník“ v rámci stavby „ECO
STATION, Administratívna budova“, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným
úradom, pre spoločnosť SMF MARKO, s.r.o., ako stavebníka stavby, s podmienkou, že
k stavebnému povoleniu musí byť usporiadaný zmluvný vzťah k pozemkom vo vlastníctve mesta
Trnava, a to: po kolaudácii odovzdať chodník do majetku mesta za 1 euro a odkúpiť časť parc. č.
1960/2 cca 16 m2 pod časťou prístupovej komunikácie, za cenu 50 eur/m2 do vlastníctva
spoločnosti SMF MARKO, s.r.o.
Listom zo dňa 23.1.2018 spoločnosť SMF MARKO, s.r.o. súhlasila so stanoviskom
majetkovej komisie.
Priamy predaj majetku mesta sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý znie: „pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby“. Prípad hodný osobitného zreteľa
spočíva v tom, že po vybudovaní prístupovej komunikácie bude predmetná časť pozemku parc.
č. 1960/2 o výmere cca 16 m2 pre mesto nepotrebná.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 872
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.8
Prekládka horúcovodu a horúcovodná prípojka pre „Polyfunkčný BD RezidenciaPaulínska“, Ulica Paulínska v Trnave (ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring
s.r.o.)
Spoločnosť ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2, 917 01
Trnava požiadala dňa 28. 2. 2018 o vyjadrenie k zmene stavby pred dokončením a k novej trase
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prekládky horúcovodu a prípojky horúcovodu pre "Polyfunkčný bytový dom Rezidencia
Paulínska", ktorým mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo použitie častí pozemkov vo vlastníctve
mesta Trnava na umiestnenie prípojky horúcovodu a zriadenie odplatného, časovo
neobmedzeného vecného bremena po zrealizovaní horúcovodu a zriadenie novej šachty. Dňa 5.
10. 2017 bol spracovaný návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 672/2017, nakoľko investor stavby
Praedium SK s.r.o. zahrnul horúcovodnú prípojku do svojho stavebného povolenia a nebolo preto
potrebné schvaľovať vecné bremeno pre ESM YZAMER s.r.o.
Nová trasa prekládky horúcovodu je situovaná okrem iných aj na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Trnava, a to parc.č. 590/3, 8837/2, a 634/2, zapísaných na LV 5000.
Umiestnenie rozvodov inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava je možné
v zmysle postupu podľa § 14 bod 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a
majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, v znení zmien a doplnkov, t. j. na
takéto pozemky bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech
vlastníka siete za podmienky poskytnutia primeranej náhrady vlastníkovi pozemku. Vecné
bremeno môže byť zriadené ako bezodplatné len v prípade, ak o tom rozhodne mestské
zastupiteľstvo.
Dĺžka novej trasy prekládky je podľa situácie cca 38,6 m a na trase sú navrhované 2 šachty.
Odplata za zriadenie vecného bremena podľa „Príkazu primátora mesta č. 7/2018 k určovaniu
sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre rok
2018“ je určená na základe dĺžky siete. Pri dĺžke siete od 10 m do 50 m je odplata za vecné
bremeno 205,44 eur a za zriadenie novej šachty 487,87 eur/ks., t.j. spolu 1181,18 eur.
Majetková komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na svojom zasadnutí dňa
13. 3. 2018 zaoberala touto žiadosťou a odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava
súhlasiť s návrhom uvedeným v materiáli.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 873
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.9
Spresnenie predmetu výpožičky pozemkov – softbalového ihriska v Trnave a odpustenie
zostatku záväzku
Mesto Trnava ako vlastník pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 16381/1 a 1639, dňa 14.8.2009
uzatvorilo so Softballovým klubom Trnava Panthers zmluvu cč 287/2009 o výpožičke časti
pozemku s výmerou 5 483 m2 na školskom dvore ZŠ na Ul. J. Bottu na výstavbu softballového
ihriska na dobu neurčitú (minimálne 30 rokov) od 1.7.2009. Vypožičiavateľ sa zaviazal v zmluve
o výpožičke vybudovať doskočisko s rozbehovou dráhou pre potreby ZŠ. Nakoľko uvedené
zrealizovalo mesto Trnava, SK Panthers sa zaviazal v darovacej zmluve č. 752/2016 darovať
mestu finančné prostriedky vo výške 6 414,48 eura v 6 splátkach. Prvú splátku 1069,48 eura
uhradil 18.1.2017 a druhú splátku v tej istej výške uhradil 27.7.2017. Zostávajúcu čiastku 4
275,52 eura žiada odpustiť z dôvodu, že v roku 2018 SK Panthers organizuje v Trnave
Majstrovstvá Európy v softballe žien do 22 rokov, na ktoré sa prihlásili národné reprezentácie 17
krajín. Organizácia a zabezpečenie takéhoto podujatia si vyžaduje značné finančné prostriedky.
Zároveň sú majstrovstvá aj propagáciou mesta Trnava medzi účastníkmi zo zahraničia.
Žiadosť SK Panthers bola predložená na rokovanie Finančnej komisie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava 5.2.2018, ktorá odporučila prerokovať žiadosť softballového klubu
na mestskom zastupiteľstve.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 13.3.2018
zaoberala žiadosťou
o odpustenie zostatku záväzku vyplývajúceho z darovacej zmluvy c. č. 752/2016 a odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok zmluvy o výpožičke c.č. 287/2009, v ktorom sa
spresní predmet výpožičky v zmysle geometrického plánu č. 17/2013, ktorým boli vytvorené nové
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pozemky a odpustenie zostatku záväzku vyplývajúceho zo zmluvy c.č. 752/2016 riešiť v zmysle
stanoviska finančnej komisie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 874
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.10
Výpožička pozemku vo vnútrobloku Hospodárska 81 počas výstavby ihriska Žihadielka
spoločnosťou Lidl (Lidl Slovenská republika, v. o. s.)
Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. má za sebou dva úspešné ročníky projektu „Lidl
ihrisko Žihadielko“, ktorý je zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít detí. Tvorcom a investorom
projektu je spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., ktorá v roku 2018 postaví v ďalších 10
slovenských mestách ihriská Žihadielka. Všetky Lidl detské ihriská bude spájať jednotný motív
rozprávkovej postavičky – Včielka Maja a jej kamaráti.
V roku 2018 bola vytvorená špeciálna kategória pre 20 miest, ktoré už Žihadielko vyhrali.
Vďaka tejto kategórii Mesto Trnava i v tomto ročníku patrí medzi víťazné mestá, v ktorom sa
bude budovať ďalšie ihrisko.
Mesto zabezpečí potrebné povolenia na realizáciu ihriska (vyjadrenia, povolenia, ohlásenia).
Po predložení právoplatného stavebného povolenia zo strany mesta, začne Lidl s realizáciou
diela. Stavba bude realizovaná na kľúč a všetky náklady na výstavbu znáša spoločnosť Lidl.
Samotná výstavba ihriska trvá cca 21 dní.
Po vybudovaní ihriska generálnym dodávateľom sa pozemok odovzdá späť mestu a do
majetku a správy mesta sa odovzdá i detské ihrisko s inštalovanými hernými prvkami, mobiliárom
a oplotením, vrátanie bezpečnostných dopadových a mlatových plôch, betónových
obrubníkov. Odovzdanie a prevzatie prebehne formou podpisu protokolu. Predpokladaný termín
ukončenia stavby je júl 2018. Celková hodnota ihriska je 72 564 eur (s DPH).
Pre stavebné povolenie je potrebné preukázať vzťah k pozemku, čo v tomto prípade bude
podpísanie zmluvy o výpožičke, ktorej predmetom bude zriadenie bezplatného užívacieho práva
pre spoločnosti Lidl k určenému pozemku mesta za účelom bezplatnej realizácie vybudovania
projektu.
Mesto sa zaväzuje, že na pozemku ponechá a bude prevádzkovať projekt minimálne po dobu
10 rokov odo dňa jeho konečného odovzdania a prevzatia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 875
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.11
Prenájom ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Trnava
Dňa 16.1.2018 sa Mesto Trnava stalo vlastníkom pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 10138/1
s výmerou 4545 m2 a 10138/555 s výmerou 2724 m2, ktoré bývalá vlastníčka Eva Bxxxxxxxx
prenajímala Poľnohospodárskemu družstvu Trnava za nájomné vo výške 64,39 eura/ha. Mesto
Trnava plánuje využiť parc. č. 10138/1 s výmerou 4545 m2 na rozšírenie cintorína a z tohto
dôvodu po zbere úrody v roku 2018 by tento pozemok nemal byť predmetom nájmu. Prvým
krokom bude vybavenie územného rozhodnutia, na základe ktorého mesto zabezpečí vyňatie
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Následne bude potrebné vybaviť stavebné povolenie
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a súvisiace doklady na rozšírenie cintorína. Pozemok parc. č. 10138/555 s výmerou 2724 m 2, na
ktorom je umiestnené vedenie vysokého napätia je možné ponechať v užívaní družstva.
Mesto Trnava je v tejto lokalite od 8.2.2013 aj vlastníkom pozemku v k. ú. Trnava parc.
č. 10138/394 s výmerou 12924 m2, ktorý odkúpilo od Jozefa Bxxxxxx na rozšírenie cintorína. Po
preverení bolo zistené, že tento pozemok užíva bez nájomnej zmluvy PD Trnava. Tento pozemok
je zatiaľ pre mesto nevyužiteľný, pretože je k nemu prístup len po pozemkoch iných vlastníkov.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 13. 3. 2018 zaoberala informáciou
o poľnohospodárskej pôde pri cintoríne na Kamennej ceste v Trnave a návrhom nájomnej zmluvy
od družstva a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť priamy prenájom
pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 10138/394 s výmerou 12924 m2 a parc. č. 10138/555 s výmerou
2724 m2 Poľnohospodárskemu družstvu Trnava, za cenu 0,018 eur/m2/rok do doby, pokiaľ
pozemky nebudú využité na rozšírenie cintorína.
Priamy prenájom odporučila komisia schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu
ktorý spočíva v tom, že PD Trnava obhospodaruje všetky okolité pozemky iných vlastníkov v tejto
lokalite a mesto nemá zabezpečený prístup na parc. č. 10138/394. Komisia odporúča požadovať
spätnú úhradu nájomného za parc. č. 10138/394 za obdobie predchádzajúcich 3 rokov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 876
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.12
Prenájom pozemku v k. ú. Zeleneč Lesom SR, š. p.
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Smolenice, požiadali listom zaevidovaným
na MsÚ v Trnave 16.2.2018 o doriešenie užívacích vzťahov k pozemku v k. ú. Zeleneč parc. reg.
E č. 2222/2 s výmerou 15423 m2, ktorý je na LV č. 1233 zapísaný vo vlastníctve Mesta Trnava
ako trvalý trávnatý porast, ale v stave reg. C je zapísaný ako lesné pozemky.
Na rokovaní 27.2.2018 bolo zástupcami Lesy SR, š.p., spresnené, že ide o kategóriu
"hospodársky les" a podľa Lesného hospodárskeho plánu by sa mala na tomto pozemku
realizovať ťažba dreva - topoľov čiernych. Topole sú už prestarnuté, rubná doba je 40 rokov, vek
topoľov 45 rokov a tomu zodpovedá ich stav (nebezpečenstvo padania konárov). Následne po
výrube by Lesy SR, š.p., realizovali výsadbu nových drevín v lehote do 31.12.2018. Povinnosť
výrubu vyplýva Lesom SR, š.p., z LHP na roky 2008-2018.
Mesto Trnava malo v minulosti so Západoslovenskými lesmi, š.p., uzavretú nájomnú zmluvu
na prenájom vyššie uvedených lesných pozemkov ale len do 31.12.1998, s ročným nájomným
nula Sk.
Mesto Trnava môže s Lesmi SR, š.p., uzavrieť nájomnú zmluvu, aby sa za dohodnutých
podmienok ďalej starali o lesný pozemok vo vlastníctve mesta.
Na základe listu Lesy SR, š.p., Odštepný závod Smolenice a aj z dôvodu, že túto časť
zalesneného pozemku využívajú obyvatelia obce Zeleneč na prechádzky, boli 5.3.2018
pracovníci OPaM a ODaKS MsÚ v k. ú. Zeleneč pozrieť stav jestvujúceho lesného pozemku
mesta Trnava parc. reg. E č. 2222/2. Stav lesa zodpovedá veku stromov, ktorých konáre sa
začínajú lámať, je to monokultúra a pri zhoršených poveternostných podmienkach hrozí pád
celých drevín.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 13. 3. 2018 zaoberala informáciou
a návrhom na doriešenie užívacích vzťahov k pozemku v k. ú. Zeleneč a odporučila Mestskému
zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť prenájom pozemku parc. č. 2222/2 s výmerou 15423 m2
v k. ú. Zeleneč Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Odštepný závod
Smolenice, za cenu nula eur.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného
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zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik zabezpečuje dlhodobo starostlivosť o tento les
na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava a aj na susednom pozemku v tejto lokalite v zmysle
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a mesto Trnava, v prípade, že by obhospodarovalo tento les
samo, muselo by plniť povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona a to prostredníctvom odborného
lesného hospodára, ktorým je fyzická osoba spôsobilá na výkon činnosti.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 877
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.13
Pokračovanie nájmu reklamných panelov na Ul. Sladovnícka, Hlboká, Tamaškovičova
(spol. euroAWK, s.r.o.)
Uznesením Mestského zastupiteľstvo mesta Trnava č. 433 zo dňa 19. 2. 2013 bol schválený
prenájom osvetlených reklamných panelov City light, umiestnených v rámci autobusových
prístreškov MAD v Trnave, vrátane údržby prístreškov, formou obchodnej verejnej súťaže.
Súčasne boli schválené aj podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej
zmluvy. Na základe predmetného uznesenia a v zmysle § 663 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bola vyhlásená obchodná verejná súťaž
o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy. Súťažný návrh predložila iba spol. euroAWK, spol. s r. o.
so sídlom Bratislava, Brečtanová 2, ktorá ponúkla za predmet nájmu cenu 480,- eur/rok/ks t. j. za
7 kusov panelov spolu 3 360,- eur. Majetková komisia schválila v súlade s podmienkami
obchodnej verejnej súťaže tento návrh ako najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy.
Nájomná zmluvy cč 152/2013 so spol. euroAWK, spol. s r. o., bola podpísaná 2. 4. 2013 na
dobu určitú 5 rokov od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2018 s možnosťou prolongácie.
Majetková komisia na svojom zasadnutí 13. 3. 2018 odporučila mestskému zastupiteľstvu
schváliť pokračovanie priameho prenájmu 7 reklamných panelov City light integrovaných
v 4 prístreškoch mestskej autobusovej dopravy vo vlastníctve Mesta Trnava na Ul. Sladovnícka,
Hlboká a Tamaškovičova na dobu neurčitú spol. euroAWK, s.r.o.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť . euroAWK, s.r.o., ako súčasť
nájmu prístreškov MAD s city lightami zabezpečuje údržbu a čistotu autobusových prístreškov
a súčasne umožní bezplatne využívanie voľných reklamných plôch integrovaných v prístreškoch
MAD mestom Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva:
a/ s alternatívou II., t. j. schvaľuje pokračovanie priameho prenájmu...
Primátor mesta pri prerokovávaní materiálu požiadal spracovateľa materiálu, aby preveril, či
v nájomnej zmluve je zapracovaná možnosť využívania reklamných panelov aj na umiestňovanie
programov mesta. (Informácia bola poslancom distribuovaná písomne, so spoločným
spravodajcom.)
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky, resp. návrhy neboli
vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
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Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 878
v zmysle prerokovávaného materiálu a odporúčania mestskej rady na schválenie pokračovania
priameho prenájmu.
Č. 6.14
Zabezpečenie priestorov pre Centrum včasnej intervencie Trnava
Mesto Trnava od r. 2017 participuje na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej
intervencie v Trnave v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016
– 2020. Participácia samosprávy na vybudovaní tejto novej sociálnej služby, ktorá doposiaľ
v meste chýbala, bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta
Trnava dňa 12. septembra 2017 uznesením č. 732.
Na etablovanie služby včasnej intervencie v Trnave poskytlo Mesto Trnava od 1.2.2018
formou výpožičky dočasne priestory v objekte bývalého „Tatraskla“, Trhová 2, Trnava, ktoré sú
dostatočné pre poskytovanie terénnej služby, nespĺňajú však podmienky pre ambulantnú službu.
Trvalé priestory pre CVI Trnava na výkon ambulantnej sociálnej služby boli plánované v rámci
projektu Sociálne centrum na Mozartovej ulici (v areáli bývalej ZŠ), ktorého realizácia bola
podmienená získaním finančných prostriedkov z IROP. Začiatkom roku 2018 z dostupných
informácií k pripravovanej výzve pre sociálnu oblasť v rámci IROP vyplynulo, že nebude možné
získať finančnú podporu na realizáciu projektu Sociálneho centra ako celku, a to napriek
skutočnosti, že tento projekt je zadefinovaný ako integrovaný projekt v rámci Integrovanej
územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja pre MFO Trnava. Z tohto dôvodu a vzhľadom
na celkové náklady projektu, vychádzajúce z projektovej dokumentácie (spolu 2,8 mil. eur)
vedenie mesta pozastavilo prípravu projektu. V nadväznosti na uvedené, vznikla požiadavka
zabezpečiť pre CVI Trnava náhradné adekvátne priestory.
Zabezpečenie náhradných priestorov pre CVI Trnava
Na základe zmapovania priestorov vyplynulo, že jediným vhodným priestorom pre zriadenie tejto
služby je služobný byt v objekte bývalej ZŠ Mozartova 10 v Trnave. Byt je v súčasnosti
nevyužívaný a vzhľadom na aktuálne i plánované budúce využitie objektu ho Odbor vzdelávania,
športu a kultúry neplánuje ani v budúcnosti využívať pre potreby bývania, čo vyjadril v písomnom
stanovisku zo dňa 2.2.2018.
V súčasnej dobe Odbor investičnej výstavby vyčísľuje náklady potrebné na nevyhnutné stavebné
práce súvisiace s úpravou a opravou bývalého školského bytu na nebytový priestor. Po
odsúhlasení v mestskom zastupiteľstve zabezpečí prípravu a realizáciu stavebných prác
súvisiacich s úpravou a opravou bývalého školského bytu na nebytový priestor. Zmenu účelu
využitia uvedených priestorov z bytových na nebytové zabezpečí správca objektu, spol. STEFE
Trnava s.r.o..
Na základe vyššie uvedeného požiadal OS Komisiu bytovú a Majetkovú komisiu MZ Mesta
Trnava o súhlasné stanovisko k vyňatiu služobného bytu v objekte bývalej ZŠ Mozartova 10
v Trnave z bytového fondu Mesta Trnava a k zmene účelu využitia uvedených priestorov
z bytových priestorov na nebytové (pre potreby sociálnej služby – Centrum včasnej intervencie
Trnava). Obe komisie uvedený materiál prerokovali a vyjadrili k nemu súhlasné stanovisko.
Bytová komisia na svojom rokovaní dňa 12.2.2018 a majetková komisia dňa 13.3.2018.
Výpožičku týchto priestorov môže MZ odsúhlasiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v tom, že Mesto Trnava od roku 2017
participuje na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie v Trnave v zmysle
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 879
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 6.15
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Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 23. 1. 2018 a 13. 3.
2018
Majetková komisia ako poradný orgán odporúča resp. neodporúča mestskému zastupiteľstvu
a mestskej rade schváliť predaj, zámenu, odkúpenie alebo iné formy nakladania s majetkom
Mesta Trnava, podľa konkrétnych žiadostí.
Predložená správa predkladá na schválenie prípady, keď komisia neodporučila vyhovieť
žiadosti a nebol spracovaný samostatný materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva resp.
mestskej rady.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 880
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.16
Zámena pozemkov v k. ú. Modranka (Jozef Sxxxxx)
Mesto Trnava bolo vlastníkom pozemku v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 1350 s celkovou
výmerou 1418 m2. Z tohto pozemku sa oddelil geometrickým plánom č. 89/2017 pozemok parc.
č. 1350/10 s výmerou 16 m2, ktorý užíva Jozef Sxxxxxx. Overený geometrický plán na oddelenie
častí pozemkov parc. č. 1350/10 a 1350/9 bol zapísaný do katastra nehnuteľností. Vo vlastníctve
Mesta Trnava je pozemok parc. č. 1350/8 s výmerou 1385 m2, na ktorom sa nachádza časť
miestnej komunikácie Bosniacka s priľahlou zeleňou. Dňa 25. 9. 2017 požiadal o odkúpenie časti
pozemku parc. č. 1350 Jozef Sxxxxxx.
Majetková komisia odporučila na svojom zasadnutí 17. 10. 2017 mestskému zastupiteľstvu
schváliť priamy predaj časti pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 1350, oddelenej geometrickým
plánom č. 89/2017 ako parc. č. 1350/10 s výmerou 16 m2 za cenu 40,00 eur/m2 do vlastníctva
vlastníkovi susednej nehnuteľnosti Jozefovi Sxxxxxx obdobne, ako odporučila predaj pozemku
parc. č. 1350/9 vlastníkovi vedľajšej parcely.
Žiadateľ namietal výšku kúpnej ceny pozemku. Majetková komisia na svojom zasadnutí 23.
1. 2018 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu časti pozemku v k. ú. Modranka
parc. č. 1350, oddelenej geometrickým plánom č. 89/2017 ako parc. č. 1350/10 s výmerou 16 m 2
za pozemok vo vlastníctve Jozefa Sxxxxxx, bytom Trnava v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 493/1
– orná pôda s výmerou 163 m2 ; ten sa odvolal proti odporučeniu majetkovej komisie a mal
záujem odkúpiť predzáhradku za cenu 20,00 eur/m2, pričom súhlasil, že v budúconsti odpredá
pozemok na Ulici Vodná.
Majetková komisia na svojom zasadnutí 13. 3. 2018 znovu odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 1350/10 s výmerou 16 m2,
za pozemok vo vlastníctve Jozefa Sxxxxxx v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 493/1 – orná pôda
s výmerou 163 m2, pričom cena pozemkov bude určená dohodou v rovnakej výške. Druhá strana
s navrhnutou zámenou pozemkov súhlasila.
Na určenie ceny pozemku nie je potrebné dať vypracovať znalecký posudok, pretože sa
jedná o prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ktorý môže schváliť Mestské zastupiteľstvo ako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený 6. 4. 2018. Dôvod hodný
osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve
Jozefa Sxxxxxxx, ktorý bol pôvodne vo vlastníctve jeho rodičov, je už niekoľko rokov oplotený,
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve Jozefa
Sxxxxxx na Ul. Bosniacka a mesto zámenou pozemkov získa časť pozemku pod časťou
komunikácie na Ulici Vodná v Trnave - Modranke.

28

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 881
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.17
Výpožička pozemkov na Ulici V. Clementisa a na Ulici Hlboká v Trnave pre polopodzemné
kontajnery (FCC Trnava, s. r. o.)
Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697,
požiadala 4. 4. 2018 o výpožičku pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pre stojiská
polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, ktoré vybuduje na vlastné náklady
na základe rozhodnutia vedenia mesta Trnava a následného rozhodnutia Valného zhromaždenia
FCC Trnava, s.r.o., v ďalších 5 lokalitách mesta:
- stojisko č. 1 oproti bytovému domu na Ulici Vladimíra Clementisa - vchod orientačné č. 16,
- stojisko č. 2 pred bytovým domom na Ulici Vladimíra Clementisa - vchod orientačné č. 19,
- stojisko č. 3 oproti bytovému domu na Ulici Hlboká - vchod orientačné č. 9,
- stojisko č. 4 oproti bytovému domu na Ulici Hlboká - vchod orientačné č. 15,
- stojisko č. 5 oproti bytovému domu na Ulici Hlboká - vchod orientačné č. 18.
Podľa predloženej situácie sú nové stojiská polopodzemných kontajnerov navrhované na
častiach pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú.
Trnava na liste vlastníctva č. 5000 ako parcela č. 5671/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
99 626 m². Nové stojiská sú umiestňované predovšetkým na miestach terajších stojísk; okrem
prípadov, keď sú pod stojiskami existujúce vedenia inžinierskych sietí. Preto konkrétne
situovanie, tvar a rozmery stojísk polopodzemných kontajnerov, a teda aj výmera pozemkov pre
ich výstavbu a prevádzkovanie budú známe z pripravovanej projektovej dokumentácie.
Nakoľko spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ako investor a stavebník, pre stavebné konanie
potrebuje mať usporiadaný vzťah k pozemkom pre výstavbu predmetných stojísk
s polopodzemnými kontajnermi, ktoré by chcela zrealizovať čo najskôr, bol spracovaný tento
materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva 24. 4. 2018 bez odporučenia majetkovej
komisie, keďže jej najbližšie zasadnutie je naplánované na 29. 5. 2018.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 882
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.18
Prenájom futbalových ihrísk v športovom areáli Trnava, Rybníkova 16
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava zabezpečuje výkon správy
športového areálu na Rybníkovej ulici, súčasťou ktorého je i šesť futbalových ihrísk. Futbalové
ihriská sú využívané hlavne na tréningovú činnosť a zápasy športových klubov, hlavne FC
Spartak a.s., Futbalový klub AŠK Slávia Trnava. Ich prevádzku zabezpečuje priamo správca.
V súlade s odporúčaním Majetkovej komisie MZ bol mestskému zastupiteľstvu predložený návrh
na nájom štyroch futbalových ihrísk pre spoločnosť FC Spartak a.s., Trnava, Koniarekova č. 19
za účelom využívania futbalových ihrísk na športovú činnosť klubu – tréningy a zápasy, primárne
mládežníckych družstiev, za nájomné 1,- euro za rok, s dobou prenájmu určitou od 1.7.2018 na
10 rokov. Stanovených bolo i osem zmluvných podmienok, ktoré boli podrobne rozpísané
v materiáli.
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Predmetný návrh bol predložený i s prihliadnutím na finančné prostriedky, ktoré poskytne
žiadateľ na rekonštrukciu futbalových ihrísk v čiastke 200 tisíc eur, s protihodnotou dlhodobého
prenájmu, pričom predpokladaná cena rekonštrukčných prác je vo výške 496 126,52 eura.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – vyhlásil, že je členom štatutárneho orgánu FC
Spartak a.s.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 883
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.19
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Na hlinách 49/F – Hong Vu Tien
LINKA Huong Truong Thi
Na základe uznesenia MR č. 519/2009 zo dňa 31.03.2009 bola uzatvorená Zmluva o nájme
nebytových priestorov na ulici Na hlinách 49/F s nájomcom Hong Vu Tien LINKA, Cíferská
4855/45, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 34 314 512 o výmere 65,53 m2, a to na dobu
neurčitú od 9.5.2009 za účelom prevádzkovania predajne textilných výrobkov.
Výška nájomného za prenájom nebytových priestorov bola stanovená v súlade s VZN č. 241
a predstavuje sumu 1 648,72 eura/rok. Nájomné je uhrádzané včas a riadne.
Dňa 16.3.2018 bolo spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. doručené podanie nájomcu, z obsahu
ktorého vyplýva žiadosť o prevod nájmu nebytových priestorov z pôvodného nájomcu na jeho
manželku - Huong Truong Thi s miestom podnikania Cíferská 4855/45, 919 35 Hrnčiarovce nad
Parnou, IČO: 44 722 427, a to zo zdravotných dôvodov.
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 4 ods. 4 písm. r) Zásad hospodárenia s majetkom mesta a s majetkom
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom
majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov.
Prevod nájmu nebytových priestorov je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že nájom
nebytových priestorov by plynulo prešiel na nového nájomcu, ktorý je blízkou osobou pôvodného
nájomcu, pričom prevod nájmu sa zrealizuje za nezmenených podmienok a za rovnakým účelom
využitia nebytových priestorov. O predmetné nebytové priestory neprejavil záujem žiadny iný
záujemca a pôvodný nájomca si riadne plní všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z nájomnej
zmluvy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 884
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.20
Informatívna správa o predĺžení sezóny ľadovej plochy Mestského zimného štadióna
v Trnave na mesiac apríl 2018
Na 25. zasadnutí MZ mesta Trnava bol (v nadväznosti na doručenú petíciu občanov)
prerokovaný materiál o možnosti celoročnej prevádzky ľadovej plochy MZŠ v Trnave. MZ mesta
Trnava uzn. č. 852/2018 neschválilo model celoročnej – nepretržitej prevádzky ľadovej plochy
predmetného objektu. Zároveň bola SKaŠZ mesta Trnava uložená úloha predložiť na 26.
zasadnutie MZ mesta Trnava materiál o možnosti predĺžení sezóny ľadovej plochy do konca
mesiaca apríl 2018. Úloha bola riešená s prihliadnutím na dva aspekty: existujúcu nájomnú
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zmluvu na prenájom MZŠ v Trnave a kúpaliska Kamenný mlyn a finančné prostriedky potrebné
na zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy v mesiaci apríl 2018.
SKaŠZ mesta Trnava prehodnotila možnosť presunu finančných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu. Konštatuje, že presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu
organizácie nie je možný. Rozpočtované náklady budú potrebné na zabezpečenie potrebných
prác, tovarov a služieb nevyhnutných pre chod prevádzok spravovaných organizáciou
a zabezpečenie údržby v takom rozsahu, aby nebolo ohrozené plnenie povinností správu,
vyplývajúce zo zmlúv o zverení majetku do správy a zriaďovacej listiny. Následne SKaŠZ mesta
Trnava predložila žiadosť na Mestský úrad mesta Trnava o poskytnutie informácie k problematike
týkajúcej sa možnosti zvýšenia bežného transferu SKaŠZ mesta Trnava v programe 10 Mládež
a šport o 35 905 eura, na predĺženie sezóny prevádzky ľadovej plochy do konca mesiaca apríl
2018. Zo strany Mestského úradu mesta Trnava nebola potvrdená možnosť zvýšenia finančných
prostriedkov na požadovaný účel.
S prihliadnutím na dohodnuté ustanovenia existujúcej nájomnej zmluvy, ktorých zmena
podlieha predchádzajúcemu súhlasu MZ mesta Trnava a skutočnosť, že SKaŠZ mesta Trnava
nemá vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy, nie sú
vytvorené podmienky na realizáciu prevádzky ľadovej plochy do konca mesiaca apríl 2018. Za
daných okolností nie je možné uvedenú požiadavku splniť.
Na základe žiadosti HK Gladiators Trnava o predĺženie prevádzky ľadovej plochy do termínu
8.4.2018 bol zo strany primátora mesta Trnava vydaný súhlas s predĺžením prevádzky ľadovej
plochy MZŠ v Trnave do 8.4.2018 vrátane, pre potreby play off zápasov a tréningov HK
Gladiators Trnava, Krasokorčuliarskeho klubu Trnava a Korčuliarskeho klubu Trnava.
Podmienkou tohto súhlasu je úhrada vzniknutých nákladov, v kalkulovanej sume 12 000,00 €, zo
strany športových klubov. Po skončení mesiaca apríl 2018 budú vyčíslené skutočné náklady.
Rozdiel kalkulovaných a skutočných nákladov bude športovými klubmi vyrovnaný úhradou
nedoplatku, prípadne vrátením preplatku v prospech športových klubov.
Dňom 8.4.2018 bola prevádzka zimnej sezóny ľadovej plochy Mestského zimného štadióna
v Trnave ukončená.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – pre ozrejmenie uviedol, že k dohode neprišlo, trvanie ľadovej
plochy sa predĺžilo len do konca apríla a za 8 dní zaplatil Hokejový klub Trnava 12 tisíc eur.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 885
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Č. 6.21
Zmena predmetu prenájmu nájomnej zmluvy na prenájom objektu Mestského zimného
štadióna v Trnave a kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je od 1.9.1996 poverená správou
k objektom Mestský zimný štadión v Trnave a kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave. V súlade
s uznesením MZ č. 340/1996 bola uzatvorená nájomná zmluva na prenájom predmetných
objektov s nájomcom Peter Pejkovič – EKO REKREA, Trnava, Priemyselná 5, IČO 33211752,
s účelom zabezpečenia celkovej prevádzky obidvoch zariadení, s nájomným vo výške 10%
z celkových ročných príjmov prevádzky obidvoch zariadení. Podmienky nájomnej zmluvy boli
z dôvodu zabezpečenia finančnej dostupnosti pre športové kluby a verejnosť upravené
uznesením MZ č. 324/2004.
Uznesením MZ č. 819/2017 bola schválená výpoveď nájomnej zmluvy na prenájom
Mestského zimného štadióna v Trnave a kúpaliska Kamenný mlyn uzatvorenej dňa 12.1.1997
s nájomcom Peter Pejkovič – EKO REKREA Trnava, s uplatnením 6 mesačnej výpovednej
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lehoty. Výpoveď bola nájomcovi doručená do 31.12.2017. Platnosť nájomnej zmluvy bude
ukončená 30.6.2018.
S prihliadnutím na skutočnosť, že platnosť nájomnej zmluvy bude ukončená v termíne
prevádzky letného kúpaliska Kamenný mlyn je vhodnejším riešením prevzatie prípravy
a prevádzky letnej sezóny 2018 kúpaliska Kamenný mlyn priamo správcom objektu – SKaŠZ
mesta Trnava. Na základe predbežného ústneho rokovania s nájomcom je predkladaný návrh na
zmenu – vyčlenenie areálu kúpaliska Kamenný mlyn z predmetu a účelu nájmu nájomnej zmluvy
na prenájom objektov Mestského zimného štadióna v Trnave a kúpaliska Kamenný mlyn
v Trnave, uzatvorenej dňa 12.1.1997 s nájomcom Petrom Pejkovičom – EKO REKREA Trnava,
IČO: 33211752 na dobu neurčitú, za účelom zabezpečenia celkovej prevádzky obidvoch
zariadení a úpravu ostatných ustanovení nájomnej zmluvy prislúchajúcich k zmene predmetu
a účelu nájmu, s účinnosťou od 1.5.2018, so zachovaním ostatných podmienok nájomnej zmluvy
v súlade s uzneseniami 340/1996 a 324/2004 Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
V prípade úpravy nájomnej zmluvy prevezme SKaŠZ mesta Trnava celkovú prípravu
kúpaliska Kamenný mlyn a jeho letnú prevádzku.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Peter Halada, poslanec MZ – sa zaujímal, akým spôsobom chce mesto zabezpečiť
prevádzku kúpaliska v súvislosti s touto zmenou.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – prevádzka bude zabezpečená v rovnakom
režime ako kúpalisko Castiglione.
Mgr. Mária Brestovanská, zamestnankyňa SKaŠZ – v prípade súhlasu mestského
zastupiteľstva prevezme Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava od 1.5.2018
areál kúpaliska a začne ho pripravovať na prevádzku v bežnom režime ako bazén Castiglione.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 886
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 7.1
Predaj bytov
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení noviel, VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení VZN č. 352/2009 pripravila
návrh na odpredaj ďalších bytov, v ktorých nájomcovia potvrdili k dnešnému dňu Dohody
o spôsobe platenia ceny bytu, a to v nasledovných bytových domoch: Ulica Teodora Tekela č.
10 a Ulica gen. Goliána č. 23.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 887
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Materiál č. 8.1
Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu Mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
V zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta
Trnava v znení neskorších predpisov, bola v decembri 2017 vyhlásená súťaž o získanie dotácií
na rok 2018. Poskytovaním dotácií sa snaží Mesto Trnava podporovať a vytvárať podmienky pre
zdravý spôsob života, chrániť životné prostredie, podporovať aktivity vzdelávacieho,
športového, kultúrneho a sociálno-spoločenského charakteru.
Informácie o súťaži boli uverejnené v Mestskej televízii Trnava, regionálnej tlači a na webovej
stránke Mesta Trnava. Termín uzávierky súťaže bol stanovený na 16.2.2018. Súčasne bolo
oznámené, že tento termín nie je konečný a projekty je možné zasielať na MsÚ v Trnave aj po
tomto termíne, pretože komisie sa budú predloženými projektmi zaoberať do vyčerpania
finančných zdrojov.
V roku 2018 bolo na MsÚ doručených spolu 280 projektov - žiadostí o dotácie v celkovej
požadovanej sume 1 318 561 eur. Žiadatelia mohli posielať svoje projekty podľa obsahového
zamerania do desiatich oblastí. V rámci rozpočtu na rok 2018 vyčlenilo Mesto Trnava na
poskytovanie dotácií finančnú čiastku 154 853 eur. Súčasťou tejto čiastky je aj suma 25 000 eur
v programe č. 18.
Aktuálny návrh čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach a programoch
rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1 tohto materiálu. V prílohe č. 2 sú spracovaní žiadatelia, ktorým
boli navrhnuté dotácie v limite nad 3000 eur, čo podlieha schváleniu mestskému zastupiteľstvu.
Prílohu č. 3 tvorí prehľad čerpania za jednotlivé oblasti. V zmysle platného VZN schválenie
dotácie podľa finančného limitu podlieha - primátorovi, mestskej rade alebo mestskému
zastupiteľstvu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhmi na projekty, ktorým komisie sumu nenavrhli. /Príslušné riadky sú
v tabuľke „Dotácie 2018 – MZ“ žlto vyznačené./. Ide o projekty, financovanie ktorých bude
z programu rozpočtu mesta č. 18:
a/ por. č. projektu 47 – žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava sv. Mikuláša – schváliť
dotáciu 5 000,- eur
b/ por. č. projektu 48 – žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava sv. Mikuláša – schváliť
dotáciu 5 000,- eur
c/ por. č. projektu 112 – žiadateľ Slovenský cykloklub Bicyklo Trnava – neschváliť dotáciu
d/ por. č. projektu 124 – žiadateľ AESCULAP, DNZP Trnava – schváliť dotáciu 4 000,- eur.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – podotkol, že rímskokatolícka cirkev dostane dve dotácie
po 5 000,- eur a firma, ktorá reprezentuje Trnavu v cyklistickej oblasti, nedostane nič. Ďalšia
bohatá firma AESCULAP tiež dostane 4 000,- eur dotáciu. Aká je v tom spravodlivosť? Veď
mesto sa pýši tým, že je cyklistické mesto.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – projekt č. 112 ako bol napísaný, nedával
zmysel a mestskú cyklistiku by neposúval ďalej.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – na Komisii športu a mládeže dostali dotáciu cyklisti 1 500,eur. Žiadateľ projektu č. 112 však nie je až takým cyklistom, aktívnym bol pred voľbami do
Trnavského samosprávneho kraja.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta – projekt č. 124 - formálne je to pre
toto družstvo, ale reálne pre všetkých používateľov toaliet v objekte mestskej polikliniky, ktoré sa
postupne správcom rekonštruujú. Podporoval schválenie.
JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS Trnava – na mestskej poliklinike je 83 sociálnych
zariadení, v ktorých je vysoká spotreba hygienického materiálu. Spomenul trojdohodu, v rámci
ktorej družstvo zabezpečuje čistenie toaliet a dopĺňanie hygienických potrieb. Celkové náklady na
projekt sú 9 000,- eur, takže dotáciu podporoval schváliť.
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JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – podotkol, že celá trojdohoda je dlhodobo
neudržateľná. Chápe aj lekárov, avšak má svoje výhrady, že nie sú ochotní rešpektovať
navrhovaný rezervačný systém k lekárom. V prípade, že sa schváli mestskou radou navrhovaná
dotácia, malo by sa pristúpiť k rokovaniam.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené.
Poslanci hlasovali osobitne o každom odporúčaní mestskej rady.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
na dotáciu 5 000,- eur na projekt č. 47.
Hlasovaním (za 23, proti 2, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
na dotáciu 5 000,- eur na projekt č. 48.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
na neschválenie dotácie na projekt č. 112.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
na dotáciu 4 000,- eur na projekt č. 124.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 888
v zmysle prerokovávaného materiálu a hlasovaním schválených odporúčaní mestskej rady.
V nadväznosti na mestským zastupiteľstvom schválenie návrhov odporúčaných mestskou
radou, príde k úprave zostatku finančných zdrojov v sumárnej tabuľke „Dotácie 2018“ v časti
„Dotácie a dary 18“ o sumu 14 000,- eur.

Materiál č. 9.1
Nahradenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trnava Tourism
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
V zmysle ustanovenia § 11 odsek 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené o. i. schvaľovať zástupcov
mesta do kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb založených
mestom. Mesto Trnava ako jeden zo zakladajúcich členov založilo dňa 3. 2. 2012 oblastnú
organizáciu cestovného ruchu Trnava Tourism, Hospodárska 33, Trnava, IČO: 42 288 924.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov je oblastná organizácia cestovného ruchu právnickou osobou založenou
podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom
území a chráni záujmy svojich členov.
Vzhľadom na špecifické postavenie Mesta Trnava ako iniciátora založenia oblastnej
organizácie cestovného ruchu, získalo Mesto Trnava o. i. aj možnosť navrhnúť svojho zástupcu
v dozornej rade oblastnej organizácie. V súčasnosti je zástupcom mesta v dozornej rade JUDr.
Petra Klembarová, ktorú ako zástupcu mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
uznesením č. 301/2015 zo dňa 15. 12. 2015 a zvolilo valné zhromaždenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu na svojom zasadnutí dňa 19. 2. 2016. Súčasný zástupca mesta nebude môcť
z rodinných dôvodov dlhšiu dobu vykonávať svoju funkciu v dozornej rade oblastnej organizácie
cestovného ruchu je potrebné, aby Mesto Trnava určilo náhradníka súčasného zástupcu.
Náhradník zástupcu mesta, schválený mestským zastupiteľstvom bude následne predložený na
prerokovanie a schválenie valnému zhromaždeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na nového zástupcu mesta v kontrolnom orgáne OOCR :
a/ zamestnanca Odboru právneho a majetkového MsÚ v Trnave ...Mgr. Michala Kučavíka...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
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Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 889
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 10.1
Zmena Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
Odmeňovací poriadok funkcionárov mesta Trnava prešiel v súlade s novelou zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel mnohými zmenami. Zmeny
Odmeňovacieho poriadku funkcionárov sa týkali najmä týchto oblastí:
- v bode 2 vypustenie povinnosti každoročne prerokovať plat primátora po zverejnení výšky
priemernej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok
- vypustenie bodu 5 – odmena poslancov riešená v bode 12 B
- bod 6 a 7 - vypustenie odmien poslancov z odmien pre komisie MZ a VMČ
- definícia pojmov „náhrada ušlého zárobku“ zástupcov primátora a „plat“ zástupcov primátora
dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie so zamestnania
- v bode 10 vypustená zátvorka
- zjednotenie odmeňovania zástupcov primátora do bodov 10, 11, 12
- vypustenie celého znenia bodu 11 B a nahradenia novým textom z dôvodu, že novela zákona
369/1990 Zb. v § 25 ods. 8 ustanovuje maximálny strop odmien, ktoré možno poskytnúť
poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev. Podľa novely zákona poslancovi možno
poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad
odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku vo výške jedného mesačného platu
starostu bez navýšenia
- vypustenie celého znenia bodu 13
- v súlade s vyššie uvedeným sa rušia všetky body týkajúce sa ďalších odmien poslancov:
- vypustenie bodu 13, 14, 15, 18 a 19
- v bode 20 vypustený pojem „člen mestskej rady“ a doplnený pojem neposlanec
- prečíslovanie dokumentu.
V tejto súvislosti zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava bolo
navrhnuté uskutočniť prijatím nového Odmeňovacieho poriadku funkcionárov. Ide
o retrospektívnu účinnosť, v nadväznosti na platnú legislatívu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – podotkol, že legislatívne mal byť zákon
rozšírený, aj čo sa týka počtu poslancov. Uviedol, že kladie si vnútornú otázku, v čom spočíva
motivačný faktor toho, čo je v materiáli. Pre poslancov terajších i tých budúcich to bude skôr
demotivačná záležitosť, keď mnohí z poslancov musia odchádzať i z práce v súvislosti
s výkonom poslaneckej funkcie.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – bol zaskočený zo zmeny v odmeňovaní medzi členmi
komisií neposlancami. Podotkol, že výbor mestskej časti je na úrovni komisie, preto nevidí tú
diferenciáciu VMČ 0,05 a v komisiách 0,1. Hlasovať bude za to, aby sa to vyrovnalo na úroveň
komisií.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – rušia sa všetky odmeny poslancov, okrem mesačného
fixného paušálneho odmeňovania vo výške 1/12 základného platu primátora. Takže žiadne
odmeny za radu, komisie a VMČ. Všetka aktivita je navyše s nádejou, že poslanci budú svoju
prácu vykonávať zodpovedne. Suma bude cca 260,- v hrubom eur za mesiac; je tam systém
každoročnej valorizácie. Netýka sa to členov – neposlancov v komisiách a VMČ.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ – uviedol, že sa zúčastnil stretnutia ako zástupca jedného
z poslaneckých klubov, na ktorom sa okrem odmeňovacieho poriadku riešili aj ďalšie veci.
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Prítomní sa zhodli na tom, že v bode 2. nebude vypustená povinnosť“ každoročne prerokovať
plat primátora mesta po zverejnení priemernej výšky platu v národnom hospodárstve za
predchádzajúci rok“. Na otázku, či je problém, aby tam tento text zostal, problém nebol. Všetci
prítomní zástupcovia poslaneckých klubov to odsúhlasili, že text zostane. Po doručení materiálu
tento text bol vypustený. Pýtal sa prečo a kto to dal vypustiť, keď dohoda bola iná.
Bc. Martina Stanová, vedúca odboru MsÚ – návrh z mestského úradu išiel v znení, ktoré
bolo predložené. Požiadavka poslanca môže byť vznesená a bude zapracovaná.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – nemal námietku, aby tento text v dokumente
zostal. Uviedol, že mestské zastupiteľstvo určuje percentuálne podiel navýšenia mzdy,
prerokovanie sa nachádza len v odmeňovacom poriadku.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ – uviedol, že na stretnutí zvolanom mestským úradom sa na
niečom dohodlo. Pýtal sa, prečo bolo stretnutie zvolané, keď to, na čom sa poslanci dohodli,
potom to niekto svojvoľne vypustil. Položil otázku, načo potom zvolávať stretnutie.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – stotožnil sa s kolegom Haladom. Považoval to za dosť
veľké faux pas, keď predsedovia poslaneckých klubov sa na niečom dohodnú a potom na
prerokovanie ide iné znenie. Materiál sa mal spracovať v takom znení ako bolo dohodnuté. Nie
povedať, že keď sa to chce ponechať, tak nech sa to predloží ako pozmeňovací návrh.
Skonštatoval, že bol to zbytočne strávený čas.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – myslí si, že spoločenské obrady by mali byť z toho
vyňaté. Je to obdobné, ako keď niekoho zvolia do dozornej rady. Návrh odmeny za tento druh
výkonu poslancovi patrí, keďže je to činnosť cez víkend. Namieste by bolo, ak by sa našiel
dostatok poslancov na podanie návrhu na ústavný súd. Pochopil by to, ak by to bolo viazané na
mieru zadlženosti mesta. Tento rovnostársky princíp považoval za nesprávny.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ – aj perspektívne si nepomôžeme, ale poukázala na
návrh prezentovaný poslancom Galbavým.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – domnieval sa, že k zmene pravdepodobne
dochádza v súvislosti so zmenou odmeňovania poslancov národnej rady a ich výkonom rôznych
funkcií. Podotkol, že poslanci zamestnaní a SZČO by mohli požiadať o náhradu straty na zárobku
za výkon verejnej funkcie formou náhrady mzdy.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Poslanec tým nič nezíska, je to
ľahko overiteľné v sociálnej povinnosti. Či zamestnávateľ za prácu vyplatí alebo nie, hodiny sa
dajú porovnať. Poslanec, ak je zamestnaný a je uvoľnený na výkon verejnej funkcie, automaticky
je odhlásený na ten čas zo zdravotnej a sociálnej poisťovne.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – uviedol, že v jeho prípade si na zasadnutia majetkovej
komisie, resp. zasadnutia mestského zastupiteľstva berie neplatené voľno na ½ dňa. Vtedy ho
zamestnávateľ z poisťovne neodhlasuje, ale nemá to zaplatené.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – citoval text z § 136 Zákonníka práce – Prekážky v práci
– voľno na výkon verejnej funkcie a pracovné voľno bez náhrady mzdy. Následne upozornil na
zákon č. 369/1990 Zb. § 25 ods. 6 „ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na
právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia
umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií,
ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú
náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo
obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.“ Odporučil mestskému úradu vec
preveriť, urobiť rešerž a zaoberať sa tým na úrovni mestskej rady.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – zo svojho pohľadu zákon nepovažoval za správny. Nastal
chaos a spracovatelia zákonnej zmeny nevedia o tom, čo je práca poslanca. Zaujímal sa, akým
spôsobom sa k tomu postavil ZMOS. Konštatoval, že to vedie k tomu stavu, že sa začne potierať
poslanecká aktivita.
PhDr. Šimon Štefunko, poslanec MZ – skonštatoval, že ide o zákonnú úpravu, s ktorou sa
nedá nič robiť. Odporučil preto prejsť k ďalšiemu bodu programu.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – uviedol, že ak sú poslanci na rokovaní a jeho prítomnosť
na rokovaní ako poslanca má význam, bude na rokovaní i zadarmo. Zároveň navrhol ukončiť
rozpravu.
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Ing. Peter Halada, poslanec MZ – požadoval, aby tento materiál bol v znení, v akom bol
prezentovaný na stretnutí zástupcov poslaneckých klubov.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – akékoľvek stretnutie, teda aj predsedov
poslaneckých klubov je neformálne zoskupenie, ktoré nemá oporu. Ak rada prerokovala materiál,
ktorý bol v rozpore, je to politicky nekorektné, ale bol predložený mestskou radou. Treba
dodržiavať rokovací poriadok a dať pozmeňovací návrh.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Haladu, aby
sa nevypúšťal pôvodný text v bode 2.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 890
v zmysle prerokovávaného materiálu a hlasovaním schváleného návrhu poslanca Haladu.

Materiál č. 11.1
Zmena Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
Súčasné znenie Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava je potrebné zosúladiť s platnou legislatívou – novelou č. 70/2018 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. apríla
2018.
Do dokumentu platného v súčasnosti boli zapracované zmeny, ktoré sa týkajú :
1. čl. 2 ods. 5, do ktorého sa dopĺňa „primátor“
2. čl. 11 ods. 3, v ktorom sa „webová stránka“ nahrádza „webovým sídlom mesta“
3. čl. 13 ods. 6, z ktorého sa vypúšťa časť textu „zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie na
prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu“ a nahrádza sa novým textom
4. čl. 13 ods. 8, z ktorého sa vypúšťa posledná veta „Následne predloží na schválenie program
rokovania“.
5. čl. 13 doplniť nový ods. 9. s textom „Predsedajúci predloží mestskému zastupiteľstvu návrh
programu zasadnutia, ktorý bol zverejnený a ktorý bol poslancom doručený spolu s materiálmi.
Následne dá o týchto bodoch programu hlasovať. Potom dá hlasovať o prípadných návrhoch na
zmenu programu zasadnutia odporučených mestskou radou, resp. návrhoch predložených
poslancami priamo na zasadnutí. Na schválenie zmeny návrhu programu zasadnutia mestského
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“
6. čl. 13 v súvislosti s doplnením nového ods. 9 sa za ním idúce prečíslujú /pôvodný 9 na 10,.../
7. čl. 14 ods. 8, z ktorého sa vypúšťa časť textu „Primátor prerokuje uznesenie mestského
zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však
nie je viazaný.“
8. čl. 14 ods. 9, v ktorom sa namiesto „dvoch mesiacov“ uvádza „troch mesiacov“
9. čl. 19 ods. 1 a ods. 2 formálna úprava textu v záverečnom ustanovení.
Návrh dokumentu s návrhom legislatívnych zmien bol distribuovaný predsedom
poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve, ktorí sa stretli na pracovnom stretnutí
12.4.2018. Dokument bol na stretnutí prítomnými zástupcami poslaneckých klubov
odkonzultovaný. Zapracovaná bola textácia do čl. 13 ods. 6.
V znení, ktoré je súčasťou predkladaného materiálu bol odporučený na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – vzhľadom na dlhoročné debaty o zložení a štruktúre
organizačného a rokovacieho poriadku, o formovaní mestskej rady, komisií sformuloval
pozmeňovací návrh na zefektívnenie a zlúčenie niektorých komisií v nadväznosti na riešenú
problematiku. Uviedol, že návrh by platil do konca tohto volebného obdobia a týkal sa: zlúčiť
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komisiu bytovú a sociálnu a znevýhodnených občanov na komisiu sociálnych otázok, zlúčiť
komisiu stavebnú, dopravnú a životného prostredia na jednu komisiu, zlúčiť komisiu školstva,
mládeže a športu, agendu majetkovej komisie presunúť na mestskú radu.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – stotožnil sa s kolegom Peciarom a jeho návrhom.
I s vzhľadom na predchádzajúci bod programu, by to bolo zefektívnenie práce. Je to téma, ktorá
potrebuje však širší konsenzus a navrhol, aby bola dohoda pracovať na tom, a prácu v komisiách
zefektívniť tak, aby sa jednou témou nezaoberali viaceré komisie. Návrh odporučil pre túto chvíľu
zobrať späť, s možným riešením návrhu neskôr.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – požiadal mestský úrad, preveriť riešenie veci po
procesnej stránke, čo si bude vyžadovať diskusiu i medzi poslancami. V prípade dohody bude
vec prerokovaná v zastupiteľstve.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – Komisiu na riešenie problematiky neprispôsobivých
občanov navrhol premenovať na ...Komisiu pre krízovú intervenciu...
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – v tejto chvíli považoval za nenáležité tomuto mestskému
zastupiteľstvu riešiť tak zásadnú rekonštrukciu pol roka pred novými voľbami. Možno nové
zastupiteľstvo bude mať iný pohľad na riešenie kompetencie samosprávy, otázku zachovať, či
nezachovať mestskú radu, čo odznelo i na dnešnom rokovaní, čo si vie predstaviť pri častejšej
periodicite mestského zastupiteľstva. Celú reorganizáciu odporučil ponechať na nových
poslancov. V súvislosti s uplatnením sistačného práva primátora vystúpil s návrhom na úpravu
textu čl. 14 ods. 9 tak, že nový text v úvodnej časti bude nasledovný: ...V takomto prípade
predloží primátor mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil
na jeho najbližšie zasadnutie. Mestské zastupiteľstvo môže toto uznesenie.../ďalej by pokračoval
pôvodný text/.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie návrhy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 4, nehlasovali 2) bol prijatý návrh poslanca Mráza na
úpravu textu v čl. 14 ods. 9.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 891
v zmysle prerokovávaného materiálu a hlasovaním schváleného návrhu poslanca Mráza.

Materiál č. 12.1
Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na
roky 2014-2020 za rok 2017
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 - 2020 s
výhľadom do roku 2030 je kľúčový strednodobý dokument, ktorý usmerňuje ďalší rozvoj mesta v
strategických oblastiach, predovšetkým hospodárskej a sociálnej.
Aktuálne platný PHSR mesta Trnava obsahuje 4 prioritné oblasti: Prioritná oblasť A Ľudské
zdroje a podnikateľské prostredie, Prioritná oblasť B Doprava a technická infraštruktúra, Prioritná
oblasť C Mestské životné prostredie a podmienky pre voľný čas, Prioritná oblasť D Komunikácia,
verejné služby a občan.
Vypracovanie Správy o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
vyplýva samospráve z § 12 zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. V zmysle
neho Mesto Trnava koordinuje realizáciu programu, pravidelne ho monitoruje a každoročne
vyhodnocuje jeho plnenie. Zároveň v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja má samospráva povinnosť predložiť
správu o plnení PHSR vyššiemu územnému celku každoročne do 31. mája.
Správu o plnení PHSR za rok 2017 predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva
Riadiaci a monitorovací výbor pre realizáciu PHSR. RMV je riadiacou autoritou v procese
implementácie PHSR a jednou z jeho úloh je príprava a predloženie informatívnej Správy
o plnení PHSR na rokovanie mestského zastupiteľstva. Členmi RMV sú zástupcovia vedenia
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mesta, poslanci MZ a garanti jednotlivých oblastí, zástupcovia verejného, súkromného
a neziskového sektora.
Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na
roky 2014 - 2020 za rok 2017 je vypracovaná v zmysle metodiky vo forme tabuliek. Tie obsahujú
informácie o plnení jednotlivých projektov/aktivít, ktoré boli realizované v uplynulom roku.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 892
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 13.1
Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania
a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko
Z aplikačnej praxe vyplynula potreba taxatívne vymedziť a stanoviť pokuty za porušovanie
podmienok pri umiestňovaní a prevádzkovaní exteriérových sedení na území mesta Trnava.
Zmluvné pokuty doteraz neboli súčasťou nájomných zmlúv, a ani schválených „Všeobecných
podmienok“.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhmi:
a/ na str. 26-13/1/4 v časti „XV. Pokuty a sankčné opatrenia“ v bode 4. za pôvodný text doplniť
nový text ... s tým, že nápravu musí urobiť najneskôr do 3 dní. V opačnom prípade nájomná
zmluva bude vypovedaná.“
b/ na str. 26-13/1/5 v časti III. Záverečné ustanovenia“ zmena účinnosti ...dňom 25.4.2018...
Stanovisko Finančnej komisie MZ zo zasadnutia 16.4.2018:
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého Dodatku č. 1
k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré boli schválené
uznesením MZ Mesta Trnava č. 689/2013 zo dňa 10.12.2013 a nadobudli účinnosť dňa 1.1.2014
odporúča materiál Mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O každom odporúčaní mestskej rady poslanci hlasovali osobitne.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
na úpravu textu v časti XV. v bode 4.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
na zmenu účinnosti dokumentu.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 893
v zmysle prerokovávaného materiálu a hlasovaním schválených odporúčaní mestskej rady.

Materiál č. 14.1
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
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Spravodajskú správu za neprítomného Mgr. Pekarčíka predložil Mgr. Lančarič.
Správa bola predkladaná v súlade s uznesením MZ č. 689/2017 zo dňa 27.06.2017, ktorá
poskytla podrobné informácie o lokalite trhov, počte a skladbe predajcov, predávanom
sortimente, kultúrnom programe. Rovnako boli v správe uvedené i prijaté rozpočtové opatrenia
i so zdôvodnením, vyhodnotenie rozpočtu, vrátane správy hlavného kontrolóra k zúčtovaniu
akcie, čo z materiálu prečítal.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – v materiáli sa dokázal stotožniť len s niektorými
pasážami, a to ako je v správe uvedené, s počtom stánkov, ich využitím. Následne poukázal na
správu hlavného kontrolóra a uznesenie mestského zastupiteľstva č. 689/2017, ktorým bolo
schválené organizačno-technické zabezpečenie vianočných trhov. Podľa materiálu z 27.6.2017,
mestské zastupiteľstvo schválilo organizáciu vianočných trhov potom, čo sa zobrali súkromníkovi
a trhy sa išli robiť po novom. V materiáli bol uvedený počet stánkov, na čo majú byť využité, ich
rozloženie, situáciu rozloženia na námestí a priľahlých uliciach a tiež rozpočet vianočných trhov.
Rozpočet hovoril o príjme 118 tisíc eur a výdavkoch 135 097,- eur, teda o strate 17 079,- eur.
Potom bol ďalší materiál, schválený uznesením MZ č. 759 z 10.10.2017, kedy bola schválená
zmena organizačného zabezpečenia a zároveň i rozpočet akcie, o výmeru pozemku
a predajného zariadenia počas trhov. Rozpočet bol rozdelený na príjmy a výdavky, osobitne na
rok 2017 a 2018. Dôvodom bolo, že časť výdavkov roku 2017 bola hradená z rozpočtu 2017
a časť z roku 2018. Podľa predmetného materiálu spomenul obsah materiálu a z dôvodovej
správy tabuľku cien stánkov – občerstvenie, jedlá na priamu konzumáciu z 3 000,- na 3 300,eur, komercia, údeniny, zostali, medovina išla na 600,- eur a zvýšenie, čo sa týka vlastného
predajného zariadenia. Napriek tomu, že ako jediný mal materiál z 27.6.2017, sa opätovne pýtal
na rozpočet, ktorý bol súčasťou druhého materiálu z 10.10.2017. Uvádzané bolo zvýšenie cien
za stánky, zníženie príjmov na 86 700,- eur, informácie o výdavkoch 139 597 eur a o celkovom
hospodárskom výsledku strata - 52 897,- eur. Ako jediný vystúpil s tým, či si uvedomujeme, že
ideme zvyšovať stratu z pôvodných 17 079,- na 52 897,- eur. Materiál sa schválil a išla samotná
organizácia vianočných trhov. Pri porovnávaní jednotlivých tabuliek i s rozpočtami, čo sa týka
aktualizácie, sa nestačí čudovať. Napr. 2. aktualizácia rozpočtu na rok 2017 – zaradenie do
rozpočtu skladovacieho posuvného systému /13 tisíc eur/, haly /60 tisíc eur/ na uskladnenie
mestského mobiliáru, nákup drevených stánkov /50 ks za 250 tisíc eur, suma rozdelená na tri
roky po jednotlivých splátkach cca 79 tisíc eur./. Podľa 1. aktualizácie rozpočtu na rok 2018,
v ktorej sú i niektoré položky súvisiace /hala sa budovať nejde a mesto zvolilo iný systém
uskladnenia stánkov/ s prenájmom na uskladnenie stánkov v sume 10 600,- eur. Pri drevených
stánkoch s príslušenstvom, sa píše, že boli zakúpené v novembri 2017 na základe zmluvy
o dielo. V zmysle platobných podmienok bola prvá splátka uhradená v roku 2017, druhá splátka
vo výške 67 016,25 eura má byť uhradená do 31.5.2018. Z tohto dôvodu je potrebné navýšenie
sumy o 37 017,- eura. Vrátil sa k materiálu, ktorý bol predložený na schválenie tohto mestského
zastupiteľstva a pýtal sa - schválený materiál 10.10.2017 počíta so stratou 52 897,- eur a dnešný
materiál počíta so ziskom 23 tisíc eur. Keď v materiáli z 10.10.2017 sa hovorí o strate, snažil sa
dopátrať k zisku 23 tisíc eur, čo sa nedostal. Uviedol, že už 10.10.2017 upozorňoval, že zásadne
nie je proti tomu, ale chce aby tam boli relevantné náklady a výdaje a hospodársky výsledok.
Napriek položkám uvádzaným v prerokovávanom materiáli č. 14.1 ako výroba a dovoz
predajných stánkov zhruba 250 tisíc eur, oprava pôvodných vianočných stánkov 19 tisíc eur,
oceľové transportné podvozky ku stánkom 33 060,- eur a uskladnenie vianočných stánkov
10 600,- eur. Transportné vozíky, boli v aktualizácii rozpočtu roku 2017 v čiastke 13 tisíc eur. Ak
by nerátal i tie stánky, nemôžu vianočné trhy skončiť so ziskom 23 tisíc eur. Bol by rád, aby sa
tento materiál stiahol z rokovania, bol predložený relevantný materiál, aby poslanci mali prehľad
o tom, čo v tom materiáli je a má byť uvedené, to čo sa konštatuje i na poslednej strane č. 11.
Hlavný kontrolór v stanovisku píše, že povinnej osobe bolo uložené na nápravu zistených
nedostatkov verne a pravdivo zobrazovať skutočnosť /náklady, výnosy, príjmy, výdaje/ do
obdobia, s ktorým časovo súvisia. Poslanec požiadal mestský úrad, konkrétny odbor, aby dal do
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tabuľky jasné veci i tie, ktoré prečítal a ktoré boli predmetom fakturácie mesta Trnava voči
dodávateľom, boli zobrazené v tabuľkách, aby sme mali jasný prehľad ako konkrétne skončili
vianočné trhy, pretože jemu materiál osobne nehovorí to, čo aké boli skutočné náklady, výnosy,
príjmy, výdavky v tom danom období.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – z pohľadu neekonóma vec zhrnul, že
problémom sú chýbajúce položky, ktorých výsledkom je, že majú reálny dopad na celkový
hospodársky výsledok trhov a v skutočnosti ho nedostávajú do plusových čísiel, ale mínusových.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – uviedol, že skresľovanie hospodárskeho výsledku je
trestný čin. Inak povedané, že štatutár alebo hospodár by mal byť zodpovedný za to, čo je v tej –
ktorej tabuľke uvedené. Pokiaľ sú tam zatajované alebo inde schovávané náklady, ktoré súvisia
s niečím, nie sú uvedené tam, kde majú byť, tak je to skresľovanie hospodárskeho výsledku a je
to trestný čin. Opätovne uviedol, aby sa materiál stiahol z rokovania a uviedli sa v ňom relevantné
hodnoty, ktoré povedia každému poslancovi, aké boli náklady a aké výdaje.
Bc. Martin Královič, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. S kolegom Pobieckým súhlasil
a ak sa dospeje k tomu, že materiál sa stiahne, a úrad zapracuje na tom, aby materiál bol
hodnovernejší a detailnejší, tak navrhol detailnejší rozpis aj položky „kultúrny program Správy
kultúrnych a športových zariadení - transfer“ v sume 19 981,- eur.
Ing. Peter Babinec, vedúci odboru MsÚ – reagoval na pripomienku a uviedol, že pri rozpočte
predloženom 10.10.2017 sa stále nevedelo, koľko bude stánkov, predajcov; vychádzalo sa
z určitých predpokladov a preto bola príjmová časť i nižšia. Zároveň sa vyjadril k podvozkom ku
stánkom. Ide o konštrukciu, ktorá bude využívaná i mimo vianočných trhov. Ak niekto požiada
o prenájom stánku, tak bude využívaná, preto si nemyslí, že by to malo byť započítané do týchto
položiek.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – podstatou diskusie je to, že poslanec Pobiecký
považuje niektoré položky za časť nákladov na vianočné trhy, čo spracovateľ nepovažuje.
Evidentne tu je nejaký rozpor, treba prísť na to, kde je pravda. Požiadal vedúcu ekonomického
odboru a hlavného kontrolóra, aby sa na položky pozreli a ujasnilo sa, či a za akých podmienok
sú súčasťou výdavkov na vianočné trhy. Stotožnil sa i s tým, čo povedal poslanec Královič.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – vystúpil s faktickou pripomienkou a s primátorom
súhlasil.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – možno súhlasiť i nie. S nákladovými položkami,
ktoré majú investičný charakter je problém pri zúčtovaní. Z hľadiska účtovných štandardov sa do
nákladov dajú prenášať len podľa odpisových tried. Investícia sa nedá preniesť do zúčtovania
akcie v jednom okamihu. Ak má hodnotiť výsledok z hľadiska potencionálneho úspechu akcie,
musím rozratávať náklady z hľadiska minimálnej životnosti zakúpených vecí. Otázkou je, čo by
malo zúčtovanie povedať. Či sme to urobili úspešne, alebo aritmeticky povedať, že toľko peňazí
sme v danom období vynaložili v súvislosti s akciou a takéto príjmy sme dostali naspäť do
pokladne.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Poslanci tu nie sú na to, aby
hodnotili, či bola akcia úspešná alebo neúspešná. Z prehľadu, ktorý bol predložený ide zásadne
z jeho pohľadu o prevádzkové výdavky. Chýbajú tam vyvolané investície, napr. transportné
podvozky. Zaujímal sa, či by sa obstarávali v prípade, ak by sme tieto stánky nemali. Na 99 %
tvrdil, že nie. Netvrdil, že je to zlá investícia, chcel len, aby poslanci dostali reálny pohľad na túto
investíciu.
Ing. Viera Vančová, vedúca odboru MsÚ – vyjadrila sa k tomu, čo načrtol pán Galbavý.
V tomto roku boli zaivestované mnohé záležitosti, jednak nákup nových stánkov i oprava starých.
Aby oprava mala účel a pre šetrnejšiu manipuláciu so stánkami boli zakúpené podvozky, ktorých
použitie následne vysvetlila. Dôležité je preto zvážiť model rozratávania nákladov, keď investícia
napr. na 10 rokov prinesie návratnosť, tak zobrať do úvahy pomernú časť nákladov a tú zvážiť
i pri rozratávaní vianočných trhov. Obdobné je potrebné zvážiť nákladovú stránku nových
stánkov, pretože tam dochádza k tretinovým úhradám v priebehu troch rokov. Odporučila zvážiť,
ako stánky plánuje mesto využívať, v akom sú stave a tiež rozrátať náklady na skladovanie a ich
obstaranie. S tým, že v minulom roku bola uhrádzaná celá daň z pridanej hodnoty za nákup
nových stánkov, tak tá položka bola vyššia, v ďalších dvoch rokoch mesto čakajú tretinové
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splátky základnej ceny. Zároveň sa vyjadrila i k skladovaniu stánkov. Skladovanie stánkov
pôvodne plánované v priemyselnom parku nebolo umožnené, lebo zastavanosť je vyššia ako
umožňujú regulatívy v tejto zóne. Zámer bol prehodnotený na základe skladovacích lokalít
v Trnave a v okolí. Zvolená bola cenová ponuka najlacnejšieho uskladnenia v rámci tohto roka.
Ak situácia umožní naprojektovať novú skladovaciu halu v priemyselnom parku, je možné
v budúcom roku pristúpiť k jej výstavbe.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Do určitej miery s kolegom
Pobieckým súhlasil, že investičné náklady by mohli byť rozpísané, ale ťažko je to zahŕňať do
jednej akcie. Ale skôr mať rozpísaný prehľad akcií, kde sa tieto stánky plánujú používať, v akom
časovom období a pod. Rovnako je to i s tými posuvnými konštrukciami. Súhlasil s tým, že do
určitej miery to zvyšuje náklady na tú akciu samotnú, preto by to malo byť rozpísané do určitej
možnej miery.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta – odporúčal oddeliť dve veci. Jednou
sú priame náklady a priame organizačné zabezpečenie akcie, čo možno nazvať ako organizačné
výdavky. Druhou je majetok mesta. Zakúpili sa stánky, ktoré sa stali majetkom mesta a stánky
nebudú využité len na vianočných trhoch, ale i na ďalších akciách. Nebolo by preto korektné,
nákup nových stánkov a repasovanie starých zahrnúť do vyhodnotenia vianočných trhov 2017.
Pýtal sa, či do ďalšieho roku sa dajú tiež? Aby bol prehľad, odporučil dať si spracovať
informatívnu správu o predajných stánkoch, nákup nových, repasovanie starých a ich využitie.
Tento majetok sa bude využívať aj v budúcich ročníkoch i pri iných podujatiach.
Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ – ak sa vytvorí precedenz s investičnými nákladmi
jednorazovými, pýtal sa, či do vyúčtovania ďalších akcií sa to bude zase zaratávať? Žiadal o
objektívnosť.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – stotožniť sa nemôže s vyúčtovaním. Ak stánok bude
využitý pri iných akciách je to v poriadku. Keďže stánok má vianočný motív, pýtal sa ako to bude
prekapotované. Zase to bude s tým spojený určitý náklad, súvisiaci s úpravou na nejaké
podujatie. O jednorazovosti nehovoril, odporučil zmysluplne rozdeliť, čo sa týka nákladov
a samotných výnosov.
Bc. Martin Královič, poslanec MZ – uviedol, že mesto nie je eventová agentúra. Keď sa už
raz rozhodlo investovať do veci ako bol nákup stánkov, čo osobne si myslí, že by sa nerozhodlo,
ak by mesto neprebralo organizovanie vianočných trhov. Súhlasil s Pobieckým, že to treba
zohľadňovať. Manažérsky ho zaujímalo, že ak sa na najbližšom zasadnutí, resp. niekedy inokedy
bude prejednávať, či je to dobrý model, keď mesto organizuje vianočné trhy samo, alebo to bol
dobrý nápad, alebo čiastočne dobrý nápad, tak toto tam treba zohľadniť. Ako príklad využil model
starostlivosti o mestskú zeleň.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Skonštatoval, že materiál má
slúžiť na to, aby poslanci vyhodnotili, či nastúpená cesta bola dobrá po ekonomickej
a organizačnej stránke. Bol za to, aby bol predložený seriózny materiál, ktorý aj pre ďalšie
ročníky povie, že cesta bola dobrá, má zmysel v nej pokračovať alebo sa zamyslieť nad nejakou
zmenou. Čo sa týka využitia stánkov na iné akcie, napr. na Májový kvet, myslí si, že na tejto akcii
sa používajú plachtové stánky. Všetky novo zakúpené stánky majú v prednej časti vianočný
motív, takže na jarmok, prípadne iné akcie, by asi neboli vhodné.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – zaujímalo ho, na základe čoho mestský úrad materiál
vypracoval. Pravdepodobne je to podľa nejakej zvykovej normy. Bol zvedavý, ako sa v minulosti
rozpočítavali takéto investičné akcie do jednotlivých akcií, pre porovnanie.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – staré stánky v minulosti boli využívané. Ak aj mesto trhy
neorganizovalo, stánky niekto využíval, mesto to niečo stálo, napr. ich oprava a rovnako výdavky
i v rámci organizovania kultúrneho programu. Pýtal sa, kto znášal náklady na stánky a ich
prenájom na jednotlivé akcie.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – na základe prebehnutej diskusie, odporučil
nechať spracovať materiál, ktorý bude predložený na ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – skonštatoval, že donedávna vianočné trhy organizovala
súkromná firma Media flash p. Novotný – a mesto to nestálo nič, bolo to zadarmo z pohľadu
mesta. Vytýkali sme to, preto osobne podporil vedenie mesta a presun organizácie trhov na
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mesto. Iniciovalo ho k tomu to, že bol na jednej myšlienkovej vlne s pánom Pekarčíkom a ďalšia
vec, ktorá nebola pre neho nepodstatná. Diskusné fóra boli zahltené príspevkami v tom zmysle,
že mesto v minulosti dalo robiť trhy súkromnej firme, ktorá na tom zarábala. Preto na mestskej
rade „pošepkal“ vedeniu mesta, že mesto môže zmluvu z roka na rok skončiť, každý rok do
konca marca. Vedenie mesta sa toho chytilo a zmluva sa vypovedala. A ako sa to účtovalo
v minulosti? No nijako. To bol fakt. Urobila sa obrovská zmena, že pri plnom vedomí, s podporou
všetkých, že dáme na stánky, aby sa trhy robili mestom a s filozofiou takou, akú má mesto.
Vzhľadom k tomu, že to bol prvý ročník, to celkom dobre dopadlo. Nemôžeme dať do zátvorky
„vyvolané investície“, patrí to k tomu, ale do toho zisku 23 tis. eur to je preto, že nás to stálo 300
tis. eur. Prejsť cez to mlčaním nejde, treba hovoriť aj o týchto zložitostiach. Mali by sme tu
vytvoriť atmosféru, že sme si toho faktu vedomí a nie prikrášľovať výsledky s tým, ako je to teraz
dobré.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Z diskusií na mestskej
rade a na mestskom zastupiteľstve v minulosti nebol hlavným faktom presun organizácie trhov na
mesto len kvôli nákladom. Hlavným motívom bolo zachovať ducha Vianoc, čo sa i podarilo.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Pobieckého
na stiahnutie materiálu, jeho dopracovanie a predloženie na ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva /v mesiaci jún 2018/.

Materiál č. 14.2
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2018 – Advent v Trnave
Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2018 bolo predkladané na rokovanie MZ
v zmysle Čl. 1 ods. 1 VZN č. 397 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy a súbežne
s materiálom Vyhodnotenie VT 2017.
Ide o akciu, ktorá sa bude konať 30.11.2018 – 22.12.2018 v lokalite: Trojičné námestie, časť ulíc
Hviezdoslavova (pred budovou Slovenskej pošty), Štefánikova (po mestskú vežu), Hlavná po
ulicu Trhová. Umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 07.01.2019. Výstavba
klziska so zázemím na ulici Hlavná v termíne od 08.11.2018 - 15.01.2019, s prevádzkovaním
klziska v dňoch 15.11.2018 – 07.01.2019. Kultúrne podujatia budú prebiehať v lokalite Trojičné
námestie a Hlavná ulica.
Súčasťou materiálu bol kompletný cenník i rozpočet akcie.
Zároveň spomenul anonymné podanie, ktoré prečítal v plnom znení. /Text je súčasťou
archívnych dokumentov./ Obsahom bolo to, že predavači na vianočných trhoch – Češi nemajú
registračné pokladne a neblokujú tovar ako naši živnostníci a pritom veľa našich stánkarov sa na
trhy nedostalo.
Súčasne informoval o stanovisku mestského úradu, ktorý uviedol, že používanie registračnej
pokladnice nie je v kompetencii mesta, miestom podnikania je Slovensko, preto ju musia mať
zaregistrovanú na daňovom úrade. Túto problematiku upravuje zákon č. 289/2008 Z. z.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – poukázal na str. 9 – prenájom dreveného stánku.
V rozpočte akcie v roku 2017 bola nula a teraz, v rozpočte v roku 2018 sa uvádza 41 tisíc. eur.
Pýtal sa, o aké stánky ide alebo v roku 2017 to vypadlo? Zároveň uviedol, že v príjmoch sa
rozpočtuje záloha za čistotu a poškodenie stánkov, čo je i vo výdavkovej časti rozpočtu.
Podotkol, že v rozpočte chýba Mikuláš, čo nepovažuje je súčasť vianočných trhov.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – reagoval na anonym. Uviedol, že povinnosť
používať registračnú pokladnicu má každý, kto chce prijímať tržby na Slovensku. Čo sa týka
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obmedzovania, resp. pôsobenia iných, ale stále v rámci Európskej únie, to sa nedá., čo
zodpovedne i prehlásil.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – porovnal poplatky aj v súvislosti s materiálom č. 14.1.
Pýtal sa spracovateľa materiálu, či si uvedomuje, že s poplatkami sa išlo nahor. Napr. služby
občerstvenia, jedlá a nápoje na priamu konzumáciu boli 3 300,- teraz sú 3 500,- eur, komerční
predajcovia... teraz 850,- boli 600,- eur, čapované nápoje, medovina ... bola 600,- , teraz 1 500,eur, pekárenské výrobky boli 800,- teraz sú 1 500,-, koreniny boli 250,- teraz 500,- eur, hračky,....
boli 250,-, teraz sú 500,- eur.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – reagoval na poslanca a uviedol, že ani pri
takomto zvýšení cien nebude mesto na úrovni doterajšieho organizátora trhov. V úvodnom roku
boli nastavené určité ceny a realita bola taká, že napr. predajca trdelníka s vlastným predajným
zariadením, platil 500,- eur, predtým platil 2 000,- eur. Zároveň uviedol, že pri prechode
trhoviskom nemal pocit, že i keď poplatok stanovený mestom bol nižší, že by predajcovia
pristúpili k zníženiu cien tovarov pre konečných spotrebiteľov.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Vždy je v rozpakoch, čo
všetkom má patriť do kompetencie zastupiteľstva a čo nie. V rámci komunálnej politiky nehrozí
oddelenie zákonodarnej a výkonnej moci, ale určité znaky sú. Rozoberať však veci týkajúce sa
cien je do určitej miery prekročenie „tenkej čiary“. Myslí si, že výkonnú zložku prezentuje primátor
so svojimi zástupcami a preto zodpovedajú napr. i za určenie cien. Nie je úplne praktické
a možné, do takej miery to rozoberať. Je na mieste, aby to poslanci kontrolovali.
Ing. Peter Babinec, vedúci odboru MsÚ - podľa preverenia pripomienky poslanca Stanka
informoval, že v minulom roku to bolo zadané ako prenájom stánku + sortiment.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta – reagoval na pripomienku zvýšenia
poplatkov v cenníku. Podotkol, že cenník bol v spolupráci s prvým zástupcom primátora pánom
Pekarčíkom upravovaný, keďže si myslia, že je tu priestor, aby mesto malo väčší príjem za
prenájom stánkov na vianočných trhoch, pretože záujem obyvateľov a návštevníkov prekonal
očakávania mesta. Zároveň poukázal na anketu vo Fun rádiu, v rámci ktorej vianočné trhy
vyhralo mesto Trnava.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – stotožnil sa s kolegom Galbavým. V súvislosti
s cenníkom by však rád bol mimo obliga, nie kvôli zbaveniu sa zodpovednosti. Bol by však nerád,
aby sa to v konečnom dôsledku premietlo do cien, ktoré pri konzumácii zaplatia bežní občania.
Keď si to niekto chce zobrať na zodpovednosť, cenník odporučil vypustiť, potom sa s tým vie
stotožniť.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - s faktickou pripomienkou. Neodporúčal potom schvaľovať ani
ceny prenájmov v majetkovej komisii.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – na schvaľovanie prenájmu sú iné vnútorné dokumenty
pre určovanie ceny prenájmov. Toto mu pripadá tak, že ako myslím, tak zvýšim. /Neskôr návrh
stiahol./
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – uviedol, že cenník patrí k organizačnému zabezpečeniu
akcie a nemyslí si, že by sa mal vypustiť. Zároveň podotkol, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, čo sa týka majetku a peňazí, dáva obrovské kompetencie mestskému zastupiteľstvu.
Druhou vecou je, či mestské zastupiteľstvo kompetenciu deleguje na primátora.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 19, proti 5, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 894
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 15.1
Organizačné zabezpečenie TTJ 2018
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Materiál bol predkladaný v súvislosti s plnením uznesenia MZ č. 849/2018 zo dňa
13.02.2018 bod 2. Akcia sa bude konať v termíne od 06.09.2018 do 09.09.2018 v lokalite ulíc:
Dolné bašty (v úseku od okresného súdu až po múzeum), Paulínska, Dolnopotočná, Trojičné
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námestie, Hviezdoslavova, Hlavná, Trhová, Radlinského, Vajanského (parkovisko pri
Katastrálnom úrade), Radlinského (parkovisko pri Bernolákovej bráne), Park Antona Bernoláka.
Súčasťou materiálu boli aj základné informácie týkajúce sa kultúrneho programu, organizácie
dopravy a dopravných obmedzení, rozpis položiek výdavkovej časti rozpočtu a popis zmien výšky
poplatkov pre účastníkov TTJ 2018.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 895
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 16.1
Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program 2014-2020, vyhlásilo dňa 31.03.2017 výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách
a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
Výzva je otvorená, termín uzavretia najbližšieho hodnotiaceho kola je júl 2018. Finančná
alokácia pre mesto Trnava a jeho funkčnú oblasť je 2 088 171 eur, konkrétne pre typ aktivity j.
výzvy je to 625 000 eur.
Mesto Trnava plánuje v rámci uvedenej výzvy predložiť žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu projektu „Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1“. Celkové
výdavky projektu sú na základe rozpočtu vychádzajúceho z projektovej dokumentácie stanovené
na 198 189,38 eura. Maximálna výška spolufinancovania oprávnených výdavkov zo strany mesta
by mala dosiahnuť najviac 9 909,47 eura (5%). Riešená lokalita sa nachádza v mestskej časti
Trnava - sever. Ide o verejne dostupnú plochu sídelnej zelene v rámci obytného súboru Zátvor dvor 1. Návrh rešpektuje charakter zástavby a priestorové využitie územia pre oddychovorekreačné aktivity obyvateľov ako aj prírodné podmienky a existujúce výsadby v riešenej lokalite.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté prvé v poradí uznesenie MZ
č. 896 v zmysle prerokovávaného materiálu.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté druhé v poradí uznesenie
MZ č. 897 v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 17.1
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 31.1.2018 do
10.4.2018
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
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V § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór predkladá správu
o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Pri
vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých prípadov sú
uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný postup a výsledok
kontroly.
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
ako aj ďalšie zákonné normy podľa ustanovení § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite.
Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené a archivované na Útvare
hlavného kontrolóra mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 898
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 18.1
Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2017
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, spracovanie ktorého
vyplýva samospráve zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 2017. Schválením
dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2020.
Realizácia KPSS je zabezpečená v súlade s vyššie uvedeným uznesením MZ prostredníctvom
vytvárania, implementácie a následného vyhodnocovania ročných akčných plánov.
Riadiace a organizačné zabezpečenie implementácie KPSS mesta Trnavy je úlohou
Monitorovacej skupiny pre KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020. Tá je zložená zo
zástupcov Mesta Trnava, zástupcu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcu
tretieho sektora a nezávislého experta z Trnavskej univerzity v zmysle schváleného KPSS mesta
Trnavy a v súlade so zachovaním participácie aktérov komunitného plánovania sociálnych
služieb.
Monitorovacia skupina pre KPSS spracovala a schválila Plán monitorovania a
vyhodnocovania KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, podľa ktorého sa monitorovanie a
hodnotenie implementácie KPSS mesta Trnavy realizuje na dvoch úrovniach: na úrovni 1 sa
vyhodnocuje dokument ako celok po ukončení obdobia implementácie (t. j. v r. 2021), pričom
výstupom
bude
Záverečná
monitorovacia
a
hodnotiaca
správa
o splnení KPS a na úrovni 2 sú každoročne vyhodnocované aktivity zaradené do ročného
akčného plánu. Výstupom tejto úrovne hodnotenia je Informatívna hodnotiaca správa o
priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy za daný kalendárny rok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 899
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Materiál č. 19.1
Informatívna „Správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2017 a o plnení
Programu aktívneho starnutia seniorov za rok 2017“
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na zasadnutí dňa 6. septembra 2016 schválilo
uznesením č. 468/2016 jedenkrát ročne v mesiaci apríl predkladať mestskému zastupiteľstvu
správu o činnosti rady seniorov a o plnení Programu aktívneho starnutia seniorov za
predchádzajúci rok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – na základe oslovenia dôchodcov zo sídliska Linčianska
sa zaujímal, či sa bude konať 10. ročník Pochodu zdravia z Trojičného námestia do Kamenného
mlyna, ktorý vraj plánuje mesto zrušiť.
Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca odboru MsÚ – uviedla, že predmetná akcia bola súčasťou Dní
zdravia. Tento rok sa chystá modernejšia koncepcia tejto akcie a keďže podujatí pre seniorov je
dosť, organizované sú aj inými organizáciami, tak v tomto roku sa Pochod zdravia neuskutoční.
Akcia nespĺňala svoj účel, pretože nie všetci ho využívali na to, na čo bol určený a niektorí sa do
Kamenného mlyna doviezli autobusom. Prostriedky z tejto akcie budú využité na iné aktivity
v priebehu roka.
Mgr. Agnesa Petková – denné centrá si organizujú rôzne aktivity, tak plne chápe rozhodnutie
mesta.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 901
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 20.1
Informatívna správa o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2017
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Mestskému zastupiteľstvu bola predložená informatívna správa o Participatívnom rozpočte
pre Trnavu v roku 2017 s cieľom informovať o jeho priebehu a výsledkoch. Správa obsahuje
informácie o jednotlivých projektoch z minulého roka, ktorých autormi boli občania, o čerpaní
rozpočtu a stave plnenia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 900
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 21.1
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
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Správa bola predložená mestskému zastupiteľstvu na základe organizačno – pracovného
poriadku útvaru Mestskej polície mesta Trnava, čl.7, odst.1, písm. i.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – analyzoval výsledky správy, ktorá bola predmetom
rokovania, s dopadmi na sídlisko Linčianska a Coburgovu ulicu. V nadväznosti na zamestnávanie
zahraničných pracovníkov v podnikoch na území mesta, možno konštatovať, že zatiaľ sa
nevyskytli žiadne vážne konflikty. Problémy, ktoré boli donedávna na Coburgovej ulici –
nezamestnanosť, kriminalita, prostitúcia sa dostávajú pod kontrolu. Mesto pripravuje výstavbu
materskej školy s inkluzívnym vzdelávaním na Gorkého ulici, pripravuje sa rekonštrukcia ubytovní
na Coburgovej ulici, čo tiež výrazne prispeje k zlepšeniu stavu. Komunálnu politiku podporuje
i príslušná komisia pri mestskom zastupiteľstve, ktorej úlohou a tiež úlohou všetkých
zainteresovaných, je pomôcť rómskej komunite. Na zlepšení života musia mať záujem aj samotní
Rómovia. Dôležitú úlohu v práci s rómskou menšinou zohráva tiež koordinátor rómskej menšiny.
Možno však konštatovať, že mesto v ostatných troch rokoch v súčinnosti so všetkými
zainteresovanými, vykonalo obrovský kus práce. Mesto finančne kryje viaceré projekty v oblasti
sociálnych služieb a pomoci. Túto dobrú situáciu by sa nepodarilo udržať bez dobrej súčinnosti
mestskej polície, hlavne okrsku na sídlisku Linčianska a vzájomnou komunikáciou.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – informoval, že náčelník mestskej polície bol aj na výbore
mestskej časti. Čísla hovoria o poklese priestupkov v rámci Linčianskej a Coburgovej. Stále je
však nedostatok, aby členovia mestskej polície preventívne viacej pôsobili medzi občanmi,
pretože občania tvrdia, že necítia ich prítomnosť. Žiadal, aby táto vec bola intenzívnejšie
vyriešená.
Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – práca je pozitívna a negatívna. Oslovený bol však
občanmi s problémom pri zadávaní SMS platby za parkovanie. Nastala chyba pri zadávaní
správy, polícia to vyhodnotila ako priestupok. Po návšteve na mestskej polícii bola platba
zdokladovaná, ale pokuta bola udelená. Počet ľudí s touto skúsenosťou je podstatne viac, čo vie
zdokumentovať; udelená im bola i pokuta.
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície – problém bol s aplikáciou, ktorú nastavuje odbor
dopravy a komunálnych služieb. Príslušník vo výkone služby zisťuje platbu prostredníctvom SMS
podľa ŠPZ vozidla a na prístroji mu aplikácia platbu nezaregistruje z dôvodu zle zadaného kódu,
medzery, ..., avšak parkujúcemu občanovi úhradu potvrdí. Chyba sa dá zistiť priamo až na
mestskej polícii a 99 % z týchto ľudí je riešených dohovorom.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – poslanec Peciar nespochybňuje systém, ale
počet ľudí s týmito skúsenosťami. Žiadal mestskú políciu, aby v prípade, že k takýmto prípadom
došlo, prihliadať ako došlo k spáchaniu priestupku, pristupovať ústretovo, lebo k platbe došlo.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 902
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 22.1
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu
konania MZ 24.04.2018 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 25.01.2018 do
04.04.2018
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Štandardný materiál s návrhmi gestorov na zmenu textu, termínu plnenia uznesení
a zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva i so zdôvodnením.
Súčasťou materiálu je aj správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorých termín
plnenia je v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – na základe požiadavky gestora uznesenia MZ č. 833/2018
predložil návrh na zmenu textu predmetného uznesenia, čo bude zapracované ako bod a6).
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
O návrhu predloženom poslancom i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 903
v zmysle prerokovávaného materiálu a doplnku pod bodom a6).

V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod 23. „Rôzne“.
V rámci tohto bodu programu bol hlasovaním na základe mestskou radou navrhnutej zmeny
programu zaradený Materiál č. 23.1 - Spolufinancovanie projektu: „Rekonštrukcia
telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave“. /Materiál dostali poslanci písomne spolu s ostatnými
materiálmi./
S obsahom k dôvodovej správe prítomných oboznámil Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca
primátora mesta.
Materiál bol spracovaný na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, 28. marca 2018. Výzva sa týkala predloženia žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov určených na
výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy.
Mesto Trnava po analýze plánuje v rámci uvedenej výzvy predložiť žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu
v Trnave “.
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden
projekt (jednu školu) je 150 000 eur na kapitálové výdavky. Výška spoluúčasti Mesta Trnava na
kapitálové výdavky: najmenej 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.
Finančné prostriedky bude možné použiť do konca roka 2020.
V areáli ZŠ s MŠ A. Kubinu sa nachádza objekt na parcele č. 2543 pozostávajúci z dvoch
telocviční spolu so sociálnym zázemím. Veľká telocvičňa v rozmere 24x12 m=288 m2. Malá
telocvičňa v rozmere 12x12 m=144 m2. V prípade schválenia finančných prostriedkov z výzvy
bude zrealizovaná: výmena športového povrchu podlahy vo veľkej a malej telocvični, Výmena
svietidiel vo veľkej a malej telocvični a výmena povrchu podlahy v náraďovni. Odhadované
výdavky projektu sú vo výške 100 000 eur, z toho vlastné zdroje (minimálne 10 %) 10 000 eur a
grantové zdroje 90 000 eur.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 904
v zmysle prerokovávaného materiálu.

O možnosť vystúpenia na rokovaní mestského zastupiteľstva požiadal Mgr. Jozef Viskupič,
predseda Trnavského samosprávneho kraja. V zmysle čl. 13 ods. 16 Organizačného
a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava mu predsedajúci udelil slovo.
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Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Ako zvolenému predstaviteľovi mu nezostáva nič iné, ako využiť toto fórum, aby chránil
verejný záujem. Oslovil a vyzval hlavného kontrolóra mesta Ing. Vladimíra Krátkeho, aby
prehodnotil svoj postoj k súdnemu sporu, ktorý sa od Trnavského samosprávneho kraja domáha
vyplatenia odmien za pôsobenie v orgánoch Letiska Piešťany. Využil možnosť, ktorú poskytuje
z titulu hlavného akcionára v tejto akciovej spoločnosti, ktorú zriaďuje a vlastní Trnavský
samosprávny kraj, Mesto Piešťany a štát. Využil svoje argumenty aj na súdnom spore a využíva
aj toto fórum. Využil aj možnosť osobného oslovenia, či sa v tejto veci nenájde spoločná reč.
Výzva na vzdanie sa tejto odmeny nateraz „nenašla uši poslucháča“, ale sa možno baviť
o nejakom type zníženia. Na jednej strane je otázka ochrany verejného záujmu, chrániť peniaze
ľudí, verejné zdroje a na druhej strane otázka morálky. Nepovažuje za morálne a preto aj
nárokovateľné, vzhľadom na to, v akom stave letisko prebrali, zdedili od bývalého vedenia
a manažmentu, aby si dnes niekto mohol nárokovať akúkoľvek odmenu, nie plat.
Pozícia hlavného kontrolóra je primárne o ochrane verejného záujmu, dodržiavaní zákona,
ochrane finančných zdrojov, ktoré ľudia platia na fungovanie samosprávy, dodržiavaní
efektívnosti a účelnosti využívania verejných zdrojov. Odmeny za zadlžovanie letiska a zlý
manažment nespĺňajú ani jedno z týchto kritérií.
Pre informáciu uviedol, že hlavný kontrolór mesta v zastúpení akcionára ministerstva dopravy
v období rokov 2009 až 2012 poberal odmeny: v roku 2010 - 6 600,- eur, v roku 2011 - 15 933,eur, v roku 2012 – 18 140 eur, z toho bol 10 622,- eur ako zlatý padák pri ukončení funkcie ako
odstupné. Ostatné pojednávania, ak sa bude hovoriť o obslužnosti je to 38 000,- eur, úroky
z omeškania 5,25, celková suma cca 50 000,- eur.
Apeloval na hlavného kontrolóra, aby sa tejto odmeny vzdal z dôvodov, ktoré uviedol. Myslí si, že
členovia predstavenstva, nominanti štátu, mesta Piešťany, alebo TTSK si za pôsobenie, kedy
letisko vykazovalo stratu a muselo byť dotované z peňazí daňových poplatníkov, jednoducho
nezaslúžia. Myslí si, že tretina dlhu, ktorý má Letisko Piešťany je opretá o tento typ
nevyplatených odmien.
Vystúpenie bolo umožnené aj Ing. Vladimírovi Krátkemu, hlavnému kontrolórovi.
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór mesta
Uviedol, že pôvodne chcel vystúpiť v bode „rôzne“ s informáciou, že bol v nedávnej dobe
škandalizovaný istou osobou a škandalizované bolo jeho meno ako osoby Vladimíra Krátkeho
ako člena predstavenstva istej akciovej spoločnosti a Vladimíra Krátkeho vo funkcii hlavného
kontrolóra mesta Trnava. Keďže teraz započul „ďalšie obvinenie“, resp. výzvu, dovolil si
zareagovať tak ako to má na duši a rád by sa s týmto podelil. Následne prečítal svoje stanovisko
vo viacerých bodoch, ktoré mal písomne pripravené.
/Obsah celého vyjadrenia možno nájsť vo zvukovom zázname./
Mgr. Marek Neštický, poslanec MZ – pridal sa a podporil výzvu pána Viskupiča.
A/
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 2017, keď sa
uzatvorilo BRONCO, tak sa pýtal kolegu poslanca Mráza /v tom čase na rokovaní nebol
prítomný/, aby vysvetlil genézu, resp. fungovanie lanového outdorového centra na Slávii, ktoré
malo podľa uznesenia MZ z roku 2006 a 2008 prevádzkovať Občianske združenie Miesta pre
mladých. Ako zakladajúci člen bol požiadaný o vysvetlenie. Poslanec Mráz vtedy povedal, že
spoločnosť ENTERTAINMENT MEDIA s.r.o. je spoločnosťou v 100 % vlastníctve občianskeho
združenia a že je to tak lepšie z organizačného hľadiska a pod. Podľa zvukového záznamu z toho
rokovania, povedal ešte, že táto spoločnosť im čiastočne pomáha s prevádzkou lanového centra
v prípade firemných alebo súkromných akcií a ostatnú prevádzku zabezpečuje občianske
združenie. V nadväznosti na to riaditeľ Správy kultúrnych a športových zariadení odoslal list na
OZ Miesta pre mladých vo veci výpožičky pozemku outdorového lanového centra. V liste boli
požiadaní o vysvetlenie údajov uvedených na web stránke outdorového lanového centra,
týkajúcich sa väzby spoločnosti ENTERTAINMENT MEDIA s.r.o. s prevádzkou lanového centra.
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Následne prečítal tento list v plnom znení. /List zo dňa 24.11.2017 je súčasťou archívnych
dokumentov./
Dňa 28.12.2017 bola OZ Miesta pre mladých, vz. Ing. Marek Benkovský, predseda doručená
odpoveď, ktorú prečítal v plnom znení. OZ v liste uviedlo, že vlastníkom a prevádzkovateľom
centra je od roku 2008 výlučne občianske združenie. V rámci tejto činnosti si plnia aj všetky
povinnosti pravidelnej údržby a revízie športových zariadení ako aj všetky zmluvné povinnosti.
Spoločnosť ENTERTAINMENT MEDIA s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným
spoločníkom je občianske združenie. So spoločnosťou majú do konca roka 2017 uzatvorenú
nepomenovanú zmluvu o spolupráci, ktorá sa zmluvným typom najviac podobá na mandátnu
zmluvu a predmetom ktorej je zabezpečenie marketingových a obchodných aktivít, do čoho
spadá aj prevádzkovanie web stránky a zazmluvňovanie privátnych skupinových športových
programov v centre. Uvedenie tejto spoločnosti ako prevádzkovateľa centra na web
objednávkovom formulári bolo zmätočné, bez súhlasu združenia a po upozornení bola informácia
upravená. /List zo dňa 28.12.2017 je súčasťou archívnych dokumentov./
To znamená, že keď návštevník do centra počas neprivátnej akcie, tak všetko rieši a inkasuje
občianske združenie.
Nie je to tak, a predložil bločky, ktoré mu boli vydané. napr. pri zakúpení minerálky v bufete túto
vyúčtuje SPECTRUM GROUP, a.s., V. Clementisa 13, Trnava s prevádzkou Jána Hajdóczyho
3A. Pri návšteve centra s deťmi na neprivátnej akcii, tak využitie centra /lanáčik pre deti a lezecká
stena/, vyúčtuje ENTERTAINMENT MEDIA s.r.o., V.Clementisa 13, Trnava s prevádzkou Jána
Hajdóczyho 3A. Spoločnosť založila p. Zuzana Mrázová, manželka poslanca Mráza. Konateľkou
bola cca ½ roka, medzitým táto spoločnosť dodávala Mestu Trnava tovary bez súťaže /cca
2 500,- eur/, nevie či dodávala priamo aj do spoločnosti TT-IT s.r.o. Na stránke e-gov sú
zverejnené faktúry. Spoločnosť bola následne včlenená pod OZ Miesta pre mladých.
Poslanec poprosil hlavného kontrolóra mesta, aby poslancom k tomu vypracoval stanovisko,
keďže tento stav je jasne v rozpore s príslušným uznesením MZ. Nejde o to, že menovaná
spoločnosť pomáha občianskemu združeniu marketingom, ale táto spoločnosť prevádzkuje
lanové centrum a ďalšia s.r.o., ktorá prevádzku bufet. Uviedol, že ide mu o to, aby to bolo
v súlade s platným uznesením MZ. Zároveň poukázal na prerokovávanie veci v súvislosti s OZ
Bronco, ktoré malo záujem inštalovať dočasne kontajner na predaj malinoviek. Položil otázku, čo
by sa dialo, keby takto postupoval on, ako poslanec za Lepšiu Trnavu.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – požiadal poslanca o sformulovanie návrhu
uznesenia.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – spomenul schému predloženú poslancom Mrázom,
s prepojením všetkých vzťahov v súvislosti s prerokovávaním žiadosti OZ BRONCO, vtedy, keď
primátor bol na služobnej ceste. Na vec, s ktorou vystúpil na tomto rokovaní, žiadal o informáciu
ešte v minulom roku. Odpoveď bola daná, čo však nie je pravdou.
Následne predložil návrh uznesenia s textom:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní žiada hlavného kontrolóra o vykonanie
kontroly súladu aktuálneho stavu s pôvodnými uzneseniami MZ č. 970/2006 a č. 391/2008
v súvislosti so Združením Miesta pre mladých – Outdorové lanové centrum Trnava...
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – považoval to za nie morálne a odmieta o takomto hlasovať,
keďže kolega Mráz nie je na rokovaní prítomný a využíva sa situácia. Zároveň uviedol, že už to
nevlastní rada mládeže, ale povedať by to vedel poslanec Mráz. To, čo sa deje považoval za
dehonestujúce a neštandardné.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – sa pýtal kolegu Piknu, či výsledok kontroly bude iný, ak by tu
bol kolega Mráz a dokedy sa bude vec riešiť? Pýtal sa, či je morálne, aby poslanec namiesto
účasti na rokovaní išiel hrať badminton. Zároveň zopakoval ešte raz text návrhu uznesenia.
Ďalšie pripomienky na rokovaní neboli vznesené.
O návrhu poslanca dal primátor hlasovať.
Hlasovaním (za 13, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 905
v zmysle návrhu poslanca Fuzáka.
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JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že obsah kontroly a načasovanie je
v plnej kompetencii hlavného kontrolóra. Zároveň skonštatoval, že kópie listov i pokladničných
bločkov boli odovzdané zapisovateľke.
B/
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – vystúpil k veci, ktorá sa týka všetkých. Informáciu žiadal od
primátora, čo sa udialo na mestskom úrade od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Pretože len z médií sa dozvedel, že prednostka mestského úradu bola odvolaná, alebo
prerušená jej práca. Žiadal stručnú informáciu, čo sa deje a kde sa nachádzame.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – stručná informácia odznela aj na mestskej rade.
Nakoľko sa objavili určité skutočnosti, týkajúce sa verejného obstarávania procesného auditu.
Informácie v anonymnom podaní neboli prednostkou vyvrátené, pristúpil k jej odvolaniu z funkcie
a dočasne je vedením mestského úradu poverená súčasná vedúca ekonomického odboru Ing.
Bigasová, ktorá je zastupujúcou prednostkou. Členovia mestskej rady o tomto informovaní boli.
V predmetnej veci kontaktoval aj hlavného kontrolóra mesta a na podnet primátora konajú aj
orgány činné v trestnom konaní. Ďalšie vyjadrenia limitoval na tie, ktoré v oficiálnom stanovisku
poskytol médiám. Bývalá prednostka čerpá dovolenku a po ukončení dovolenky sa bude
zvažovať aktuálna situácia a následne jej pôsobenie alebo nepôsobenie na úrade.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou; žiadal doplňujúcu informáciu,
lebo nepamätá si, že by táto informácia bola na mestskej rade podaná.
Ing. Zuzana Bigasová, zástupkyňa prednostu MsÚ a vedúca ekonomického odboru – na
začiatku zasadnutia mestskej rady bola poskytnutá informácia, neboli uvedené žiadne detaily
ohľadom prešetrovania, ale že je zastupujúcou prednostkou.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – bolo to komplexne pokryté v médiách a na
začiatku mestskej rady povedal aktuálny personálny stav a z pléna nedostal žiadnu otázku.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou; celý čas bol na
rokovaní mestskej rady prítomný a odznela len v úvode informácia o zastupujúcej prednostke
a nebolo povedané nič prečo.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – o personálnej otázke informoval mestskú radu.
Ktokoľvek mohol položiť otázku, resp. doplňujúce informácie.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – potvrdil to, čo povedal primátor mesta. Na začiatku
mestskej rady bola uvedená Ing. Bigasová. Žiadna iná informácia poskytnutá nebola; rozobraté
to nebolo.

C/
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – uviedol, že so žiadosťou o možnosť vystúpiť na tému „Kvalita
života s väzbou na Trnavu“ ho požiadal obyvateľ mesta Trnava p. Mojmír Kovář.
Hlasovaním (za 14, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1) bolo v zmysle čl. 13 ods. 16
Organizačného a rokovacieho poriadku MZ vystúpenie p. Kovářa schválené.

D/
MUDr. Štefan Krištofík, MPH., poslanec MZ – so žiadosťou o vystúpenie vo veci s vlastníctvom
pozemkov, zákaz ich užívania a vyprataním, požiadal obyvateľ mesta Trnava p. Peter Frátrik.
Hlasovaním (za 13, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo v zmysle čl. 13 ods. 16
Organizačného a rokovacieho poriadku MZ vystúpenie p. Frátrika schválené.
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Následne vystúpili obyvatelia so svojimi podnetmi:
p. Mojmír Kovář
Venoval sa téme kvality života občanov a jej duchovný rozmer s ohľadom na časopriestor,
v ktorom žijeme, s podtémou Dopady migrácie na vývoj detskej populácie, identity
a demografickej štruktúry SR. /Téma je rozobratá v príspevku, ktorý bol doručený diskutujúcim
v písomnej forme./
p. Peter Frátrik
Vystúpil s informáciami súvisiacimi s vlastníctvom pozemkov v k. ú. Trnava. Na pozemky, na
ktoré sa nemôže dostať mu Mesto Trnava ako správca dane každoročne vyrubuje daň. Takéto
sú tu pomery, niekto druhý pozemky využíva a on platí zo svojho dôchodku. Uviedol jeden
materiál Poľnohospodárskeho družstva Trnava, kde reagujú na jeho zákaz užívania pozemku,
resp. na výzvu na jeho vypratanie.
V závere svojho vystúpenia uviedol, že chýba inštitút verejného vypočutia.
Ďalšie vystúpenia v bode „Rôzne“ neboli zaznamenané.

Nasledoval bod 24. „Interpelácie poslancov“.
V tomto bode vystúpili nasledovní poslanci so svojimi interpeláciami:
Ing. Jozef Pobiecký
Poslanec Halada sa v interpelácii z 12.12.2017 v súvislosti s City Arénou položil tri otázky:
1. čo je účelom právnych krokov, ktoré vykonalo vedenie mesta v súvislosti so City Arénou,
2. má mesto k takto závažnému kroku vypracovanú analýzu rizík a prípadných dopadov,
3. súvisí s informáciami zatiaľ len z listu, nakoľko primátor koná v mene mesta, v rozpore
s uznesení MZ č. 400/2012, resp. smeruje k nakladaniu s majetkom mesta, ktoré uznesenie
mestského zastupiteľstva ho k tomuto kroku oprávňuje.
Vo februári 2018 bola zopakovaná interpelácia už s dvomi otázkami /č. 1 a č. 2/.
Poukázal na dokument „Plnenie interpelácií poslancov k termínu 4.4.2018“, kde táto interpelácia
je uvedená ako splnená, s gestorom Miksádová, s termínom 27.2.2018, s textom : Potvrdzujem,
že na stretnutí dňa 20.3.2018 boli na interpeláciu zodpovedané otázky pána Haladu
v dostatočnej miere a k spokojnosti. S pozdravom J. Zámožík.“
Odpoveď na interpeláciu žiadal v písomnej forme od primátora mesta.
Mgr. Jozef Pikna
Vystúpil na podnet občanov z Jačmennej ulice, ktorí od roku 1999 žiadajú na Jačmennej ulici
v Trnave vybudovanie kanalizácie, ale bezvýsledne. Pýtajú sa, prečo do dnešného dňa
24.04.2018, t. j. 19 rokov nebolo schopné mesto Trnava vybudovať kanalizáciu na tejto ulici.
Ulica Zavarská, činžiak /ubytovňa ŽOS/ oproti tejto ulici cez komunikáciu a Regionálna
veterinárna a potravinová správa kanalizáciu má. Čiže, všetci okolo Jačmennej ulice cca 30-80 m
majú kanalizáciu, len táto ulica sa nedá napojiť. Zaujíma ich, kde sú napojené na kanalizáciu
novo vybudované priemyselné objekty a obchody, ktoré vyrástli na Zavarskej ulici, oproti a z boku
Regionálnej
veterinárnej
správy.
Žiadajú mesto, aby našlo riešenie na túto situáciu a napojilo ich na kanalizáciu.
Platia dane ako každý obyvateľ Trnavy, nie sú obyvatelia druhej kategórie.
V dnešnej dobe, keď i okolité obce majú vybudovanú kanalizáciu a Jačmenná ulica, ktorá je
v krajskom meste, kanalizáciu nemá. Je hanbou, že 19 rokov mesto nie je schopné vyriešiť tento
problém.
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Dozvedeli sa, že obyvatelia bytovky na Jačmennej ulici č. 4, 5, dostali od Okresného úradu v
Trnave odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 03.04.2018, oznámenie o začatí
vodoprávneho konania v rámci hlavnej stavby: ,,Komerčno - podnikateľská zóna KPZ PRÚDY Zavarská cesta - Trnava. Medzi účastníkmi konania sú zaradení iba obyvatelia bytovky č.4, 5, ale
rodinné
domy
č.
1,2,3
tam
zaradené
nie
sú.
Pýtajú
sa
prečo?
Nielen cyklotrasy sú potrebné v dnešnej dobe, ale aj pre životné prostredie kanalizácia. Dúfame,
že sa tento problém aj po rokoch vyrieši a nebude potrebná medializácia, pretože len vtedy sa
vedia veci pohnúť. Katastrofálny je povrch cesty na ulici i chodníkoch.
Poslanec žiadal majetko-právny odbor o urgentné riešenie vysporiadania danej lokality
a následné vybudovanie kanalizácie a povrchu cesty i chodníkov.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – spoločnosť TAVOS, a.s. ide v tomto roku
rekonštruovať všetky siete na Zavarskej ulici smerom k Jačmennej ulici. Po tomto investičnom
projekte príde k rekonštrukcii miestnej komunikácie v správe TTSK. Keďže informácie
o majetkoprávnom usporiadaní nemá, nechá si vec preveriť a písomné vyjadrenie poslancovi
doručí, v kópii i obyvateľom.
MUDr. Štefan Krištofík, MPH
Prihovoril sa za občanov usadlosti Farárske, ktorá patrí do mestskej časti č. 3 a opakovane
interpeloval stav v súvislosti so, stavom zásobovania pitnou vodou. Odpovede v tejto veci dostal
od primátora mesta. Medzičasom sa však situácia zhoršila, došlo k výpadku a nemali vodu pitnú,
ani úžitkovú.
Obrátili sa s požiadavkou o riešenie na mestský úrad, odkiaľ dostali odpoveď, že napojenie na
zdroj pitnej vody, ktorý sa nachádza paralelne medzi Trnavou a Špačincami, si budú musieť
hradiť sami. Zdá sa mu to na počet ľudí tam žijúcich dosť ťažko riešiteľný problém. Ak by
požadovali náhradné zásobovanie pitnou vodou, to si tiež musia hradiť v plnej miere.
Do tejto situácie sa dostali nie vlastnou vinou. Obytné domy boli napojené na artézsku studňu
mal vybudovanú poľnohospodársky podnik SEMAT, ktorý zmenil vlastníka a mimo úžitkovej vody
nie je záujem riešiť nič. Požiadal o riešenie.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – kontaktovali ho občania v čase, keď došlo
k odstávke vody. Zisťoval situáciu a cez spoločnosť TAVOS a.s. bola zabezpečená mobilná
cisterna. Všetky technológie sú však vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorá dodáva len
úžitkovú vodu. Situáciu, že v roku 2018 nemá niekto prístup k pitnej vode nepovažuje za
normálnu.
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ v Trnave - uviedol, že sa to opakovane riešilo.
Uviedol, že mesto má povinnosť zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou za určitých okolností, čo
sa týka počtu obyvateľov, domácností a odobratého množstva vody. V tejto lokalite odobratý
objem splnený nie je. TAVOS z tohto dôvodu nie je schopný zabezpečiť kvalitu pitnej vody.
Rodinné domy sú však obkolesené súkromným areálom a mesto budovať akúkoľvek sieť cez
tento areál nemôže. Teoreticky sa dá urobiť niečo po areál, v ktorom však rozvody nie sú
technicky v poriadku. Preto im bolo navrhnuté riešenie – dohodnúť sa s majiteľom areálu a
vybudovať si prípojku od verejného vodovodu, čo mesto nebuduje. Zásobovanie pitnou vodou
mal zákonnú povinnosť riešiť SEMAT, čo sa preveruje. Mesto nemá technické ani právne
prostriedky.
Ing. Jozef Alchus
Pred rokom písomne interpeloval stav konštrukcie mosta pri Bernolákovej bráne. Interpelácia
bola vyriešená. Situácia je v horšom stave ako pred rokom, pretože oceľové konštrukcie
zábradlia hrdzavejú.
Žiadal informáciu, ako riešila projektová dokumentácia ochranu pred koróziou /pozinkovanie,
špeciálne nátery, .../ a žiadal to dať do takého stavu, aby sa to nemuselo každoročne natierať.
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V súčasnosti sa konštrukcie natierajú antikoróznou úpravou, čo v tomto prípade nebolo; je tam
len vrchný náter.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ - pri preberaní diela mesto obdržalo manuál
udržiavania diela. Vec si preverí a odpoveď poskytne písomne.
Ďalšie interpelácie poslancov zaznamenané neboli.

Mgr. Peter Haščík, člen návrhovej komisie poslancov MZ zrekapituloval uznesenia z 26.
riadneho zasadnutia. Skonštatoval, že prijaté boli uznesenia od č. 855 do č. 905, vrátane.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.

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

Ing. Jozef A l c h u s
overovateľ

Ing. Zuzana Bigasová
zástupkyňa prednostu MsÚ
vedúca odboru ekonomického

Mgr. Matej L a n č a r i č
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave 11.5.2018
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