Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného
obdobia 2014 – 2018, konaného 28. februára 2017 v konferenčnej miestnosti trnavskej
radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného
obdobia 2014 – 2018, konaného 28. februára 2017 v konferenčnej miestnosti trnavskej
radnice
Prítomní: 29 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka mestského úradu
10 vedúcich odborov mestského úradu
vedúci kancelárie primátora mesta
zamestnanci mestského úradu
6 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
10 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
1 zástupca orgánu štátnej správy
5 občanov
1 novinár
zapisovateľka
Program:
a/
b/

Otvorenie
Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie,
schválenie programu rokovania

1.1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení
VZN č. 258, VZN č.334, VZN č. 385, VZN č. 403 a VZN č. 472 o Územnom pláne
Centrálnej mestskej zóny Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 280
o Územnom pláne zóny Trnava - Cukrovar
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na
rok 2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Trnava
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) Zmena 01/2017, lokalita A - Športová hala na Ulici Kubinu v areáli
Základnej školy
1.aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017
Zriadenie výboru pre audit
Majetkové záležitosti
Predaj bytov
Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava

1.2
1.3

1.4
1.5

2.1

3.1
3.2
4.
5.1
5.2
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6.1
6.2
7.1
8.1
9.1

10.1
10.2
11.1

12.1
12.2
13.1
13.2
14.1
15.1
15.2

16.1
17.1

18.
19.
20.

Spolufinancovanie projektu: Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej
stanici Trnava
Spolufinancovanie projektu: Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21
v Trnave
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 - 2020
Návrh na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN
č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní
ocenení mesta Trnavy
Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Kalinčiakova 24, Trnava ako súčasti
Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na Ulici Študenská 16,
Trnava
Informácia o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku a plnenia opatrení
z predchádzajúcich kontrol v meste Trnava vykonanej NKÚ SR v termíne od
19.07.2016 do 25.11.2016 a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených
nedostatkov
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2016
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 30.11.2016
do 14.02.2017
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2016
Odstúpenie od Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov
Organizačné zabezpečenie podujatia „Májový kvet 2017“
Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných
prác a poskytnutie služieb na rok 2017
Informačná správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch
verejného obstarávania s hodnotou dodania tovaru a poskytnutia služieb nad finančný
limit 20 000 EUR a uskutočnenia stavebných prác nad finančný limit 70 000 EUR, za
obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016
Informácia o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP KM Trnava za obdobie
04/2016 – 01/2017
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 28.02.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od
24.11.2016 do 08.02.2017
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období
2014-2018 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 26 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
počet zvýšil na 29.) Z neúčasti na rokovaní sa písomne ospravedlnil poslanec Ing. Bystrík
Stanko.
Za overovateľov zápisnice zo 17. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák a Mgr. Ing. Marián
Galbavý.
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Za overovateľov zápisnice zo 16. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 13. decembra 2016 vystúpil poslanec Ing. Juraj Novota. Konštatoval, že
zápisnicu overovatelia prečítali a po úprave podpísali spolu s ďalším overovateľom Ing.
Vladimírom Butkom.
V zmysle čl. 11 ods. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava pracovné predsedníctvo bolo zložené z primátora, prvého zástupcu primátora
Mgr. Tibora Pekarčíka, druhého zástupcu primátora mesta Mgr. Mateja Lančariča a dvoch
zástupcov najväčších poslaneckých klubov Mgr. Ing. Mariána Galbavého a Mgr. Rastislava
Mráza.
Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie navrhla poslanca
mestského zastupiteľstva Ing. Juraja Novotu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim za členov návrhovej komisie
odporučení poslanci Mgr. Martin Uhlík a Ing. Peter Halada.
Zo strany poslancov pripomienky, resp. iné návrhy k zloženiu návrhovej komisie neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bola návrhová komisia schválená
v zložení : Ing. Juraj Novota, Mgr. Martin Uhlík a Ing. Peter Halada.
Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 21. februára 2017 odporučila nasledovné
úpravy v návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva :
a/ s t i a h n u ť
Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 280
o Územnom pláne zóny Trnava - Cukrovar
Dôvod:
V spolupráci s investorom nájsť kompromisné riešenie, riešiť etapizáciu výstavby
v predmetnom území a možnosti spolufinancovania vyvolaných investícií.
b/ s t i a h n u ť
Materiál č. 3.2
Zriadenie výboru pre audit
Dôvod:
Riešenie veci v nadväznosti na závery z rokovania Finančnej komisie MZ, ktorá sa zaoberala
materiálom na zasadnutí 15.2.2017. Za členov výboru navrhla Ing. Štefana Bošnáka a Ing.
Roberta Schmidta. Zároveň žiadala osloviť predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli
svojich kandidátov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky /odbornú prax v oblasti
auditu a účtovníctva a kvalifikáciu vhodnú pre sektor/ a osloviť tiež externé auditorské
spoločnosti s ponukou na členstvo vo výbore.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli poslancami vznesené pripomienky
k programu rokovania.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - žiadal doriešiť problém s hlasovacou kartičkou
poslanca Mgr. Tibora Pekarčíka.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - vyhlásil, že poslanec Pekarčík bude do
vyriešenia technického problému hlasovať aklamačne.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bol spôsob hlasovania poslanca
Pekarčíka schválený.
S informáciou k programu rokovania vystúpil primátor mesta. Informoval prítomných
o žiadosti obyvateľa mesta Trnava pána Petra Frátrika, doručenej na mesto 27.1.2017.
Následne citoval z doručenej žiadosti „ako vlastník nehnuteľného majetku na území mesta
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Trnava s právom podieľať sa na samospráve mesta týmto žiadam o zaradenie do rokovania,
ihneď po jeho zahájení a bez stanoviska akéhokoľvek časového limitu, dĺžku vystúpenia
podmieňujúceho.“
Primátor podotkol, že v zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva čl. 11 ods. 11
môže byť udelené slovo ktorémukoľvek obyvateľovi mesta alebo osobe prítomnej na
rokovaní, o čom rozhodnú poslanci hlasovaním. Mestské zastupiteľstvo má pre vystúpenia
obyvateľov, ak sa vystúpenie netýka prerokovávaného bodu programu, vyčlenený bod
„Rôzne“. Pýtal sa poslancov, či niektorý z nich je ochotný tento bod navrhnúť. V prípade, že
návrh nebude predložený, pán Frátrik dostane možnosť vystúpiť v bode „Rôzne“, po
odhlasovaní vystúpenia poslancami. Žiadny návrh k danej veci poslancami nebol predložený.
Následne prebehlo hlasovanie o odporúčaniach mestskej rady, o ktorých sa hlasovalo
osobitne.
Hlasovaním (za 27 + poslanec Pekarčík aklamačne, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0)
bolo prijaté odporúčanie mestskej na stiahnutie materiálu MZ č. 1.2.
Hlasovaním (za 27 + poslanec Pekarčík aklamačne, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0)
bolo prijaté odporúčanie mestskej na stiahnutie materiálu MZ č. 3.2.
Hlasovaním (za 27 + poslanec Pekarčík aklamačne, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0)
bol program rokovania 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
schválený.
Problém s hlasovacím zariadením poslanca Pekarčíka bol odstránený a od tohto bodu
programu poslanec hlasoval prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
Následne poslanci pristúpili k prerokovávaniu materiálov v zmysle schváleného
programu rokovania:
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení
VZN č. 258, VZN č.334, VZN č. 385, VZN č. 403 a VZN č. 472 o Územnom pláne
Centrálnej mestskej zóny Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Orgán územného plánovania - mesto Trnava obstaráva územnoplánovaciu
dokumentáciu a v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. má povinnosť sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá
koncepcia územia. V prípade zmeny obstaráva doplnok, zmenu alebo úpravu územného
plánu. V rámci materiálu bola predložená zmena 02/2016 týkajúca sa polyfunkčného domu
na Rázusovej ulici. Zmena bola na základe požiadavky investora, ktorý rieši prestavbu
jestvujúcej budovy a dostavbu vo dvore areálu pozdĺž vodného toku Trnávka. Predmetom
zmeny je riešiť vymedzené územie ako ucelený areál, pričom objekt bývalej školy po
prestavbe zachovať, zrekonštruovať a využívať najmä na administratívne účely. Vytvoriť
podmienky pre dostavbu polyfunkčného objektu s obytnou funkciou a občianskou
vybavenosťou, riešiť ako súčasť nového zadného krídla kvalitný mestotvorný parter
s občianskou vybavenosťou. Plochy pri Rázusovej ulici ponechať bez zástavby nadzemných
objektov pre zeleň a statickú dopravu. Plochy na pravom brehu toku riešiť ako verejne
prístupné územie s kvalitným mobiliárom a vytvoriť podmienky pre vybudovanie pešieho
premostenia Trnávky do Ružového sadu.
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 1.2.2017 do 11.2.2017.
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V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je prílohou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava k materiálu pozmeňovacie návrhy nemala.
Stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 8.2.2017:
Na skutočnosti uvedené v stanovisku odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť
predloženú zmenu územného plánu. Zároveň pripomínajú obstarávateľovi jeho povinnosť
zabezpečiť vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovenie
registračného listu a jeho doručenie ministerstvu v súlade s § 19a stavebného zákona a jeho
uloženie v zmysle § 28 stavebného zákona.
Rozprava:
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - konštatoval, že na zasadnutí stavebnej komisie
i mestskej rady sa riešila záležitosť vytvoriť podmienky pre vytvorenie pešieho premostenia
Trnávky do Ružového parku. Spracovateľom bola vec zodpovedaná, že premostenie bude
budovať mesto v rámci rekonštrukcie Ružového parku. Žiadal zdôvodniť, či je to pravda a či
to nebude slúžiť len pre rezidentov bytového domu; v takom prípade nech investíciu zaplatí
investor predmetnej výstavby. Prečo by sa malo robiť prepojenie, keď ľudia majú pohodlný
prechod do parku terajším územím.
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ - reagoval na pripomienku a uviedol, že
lávka nebola zámerom investora, ale mesta. Primárne nie pre prepojenie parku, ale možnosť
dostať sa do záhrady knižnice a poskytnúť obyvateľom i toto územie. Požiadavka bola do
zmeny územného plánu dopracovaná a investor bude spolupracovať pri budovaní. Je
ochotný poskytnúť pozemky na brehu Trnávky, aby bola možnosť dostať sa do areálu
knižnice. Zatiaľ to nebolo riešené zmluvou, keďže ide len o zmenu územného plánu a vec
prejde Majetkovou komisiou MZ.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - konštatoval, že doteraz nezastavané územie má byť
prepojené lávkou, ktorej realizácia bude min. 150 tisíc eur, pričom v meste sú prioritnejšie
investície, ktoré by bolo potrebné riešiť. Podotkol, že areál knižnice nie je vyriešený ani
s Trnavským samosprávnym krajom.
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ - investícia bude oveľa väčšia, v rámci
celého územia Ružového parku a v dlhšom časovom horizonte.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - uviedol, že s budovaním lávky
počíta projekt rekonštrukcie Ružového parku ešte z roku 1998. Došlo by k vytvoreniu
zaujímavého priestoru i v súvislosti s knižnicou.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva konkrétne pozmeňovacie návrhy k materiálu
neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 537,
ktorým bolo schválené VZN č. 473.
Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 280
o Územnom pláne zóny Trnava - Cukrovar
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Orgán územného plánovania - mesto Trnava obstaráva územnoplánovaciu
dokumentáciu a v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. má povinnosť sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá
koncepcia územia. V prípade zmeny obstaráva doplnok, zmenu alebo úpravu územného
plánu. V rámci materiálu bola predložená zmena 01/2016 týkajúca sa cukrovaru. Predmetom
zmeny bolo upraviť predpokladaný rozsah výstavby vo vymedzených blokoch podľa
uvedenej štruktúry, upraviť rozsah a postup budovania verejného dopravného vybavenia
zóny v súlade s vypracovanou dopravnou štúdiou.

6

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 1.2.2017 do 11.2.2017.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je prílohou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava na základe diskusie k materiálu hlasovaním odporučila
materiál z rokovania s t i a h n u ť.
Stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 8.2.2017:
Na skutočnosti uvedené v stanovisku odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť
predloženú zmenu územného plánu. Zároveň pripomínajú obstarávateľovi jeho povinnosť
zabezpečiť vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovenie
registračného listu a jeho doručenie ministerstvu v súlade s § 19a stavebného zákona a jeho
uloženie v zmysle § 28 stavebného zákona.
Materiál bol v rámci schvaľovania programu mestského zastupiteľstva na základe
odporúčania mestskej rady z rokovania stiahnutý.

Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na
rok 2017
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Povinnosťou mesta je v zmysle § 6 ods. 12 písm. c/ zákona č. 596/2003 Z. z.
každoročne určiť nariadením výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta
Trnava. Mesto ďalej poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
v školských kluboch a v centre voľného času a tiež na stravovanie žiakov škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi,
v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku. Predloženým nariadením sa
určovala výška dotácie na rok 2017 pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá
slúži ako východiskový údaj na stanovenie výšky dotácie na dieťa, resp. žiaka neverejnej
školy a školského zariadenia. Táto dotácia predstavuje najmenej 88 %.
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 7.2.2017 do 17.2.2017.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené dve pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je prílohou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky a hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku Súkromnej materskej školy BESST, Limbova 3, Trnava, zaevidovanú pod č.
1 neakceptovať,
b/ pripomienku Medušky, n. o., Dedinská 27, Trnava-Modranka, zaevidovanú pod č. 2
neakceptovať.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
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Rozprava:
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - na základe požiadania odporučil
umožniť vystúpiť k tejto téme p. Hirnerovej z n. o. Meduška.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - sa zaujímal o nesúhlasné stanovisko Mestskej
školskej rady mesta Trnava k návrhu nariadenia a dôvod. Uviedol, že takéto stanovisko bolo
súčasťou materiálov, ktoré mali poslanci k dispozícii v elektronickej forme.
Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že došlo ku chybe, pretože
stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava bolo súhlasné.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo vystúpenie p. Hirnerovej
odsúhlasené.
p. Daniela Hirnerová, n. o. Meduška
Poukázala na nerovnoprávnosť pri prerozdeľovaní prostriedkov na originálne kompetencie
pre tento účel navrhnutým všeobecne záväzným nariadením. V tabuľke ňou prezentovanej
/tvorí súčasť zápisnice/ objasňovala jednotlivé číselné údaje za ostatné roky, prepočty žiakov
v n. o. Meduška a uviedla, že argumenty odboru vzdelávania a školstva nie sú podložené
číslami. Následne spomenula služby poskytované v zariadení n. o. Meduška, ktoré sú nad
rámec bežných služieb v ostatných zariadeniach. Aby nedochádzalo k nepríjemným
situáciám, keďže odbor vzdelávania zastupuje záujmy štátnych škôl, žiadala aby aj
neštátne školy mali svojho zástupcu na stretnutiach komisie, a tiež možnosť zúčastňovať sa
pracovných stretnutí v prípravnej fáze rozpočtu. Požiadavku predložila v zastúpení
súkromných zariadení v nadväznosti na transparentnosť a spravodlivosť pre všetkých.
Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru MsÚ - skonštatovala, že dotácia sa naráta
z podielových daní, z ktorých mesto dostane 8 258 203 eur. Schválený rozpočet mesta na
originálne kompetencie v programe 9 Školstvo je 11 277 092 eur. Odporučila pozerať na celý
objem potrieb školstva, nielen na materské školy. Dotácia na žiaka sa napočítava na 88 %,
mesto dostáva z podielových daní menej ako 88 %, rozdiel musí vykryť z vlastných zdrojov.
Určenie výšky dotácie týmto spôsobom je spravodlivé pre všetkých.
MUDr. Štefan Krištofík, MPH., poslanec MZ - diskutujúcou prezentované čísla nie sú
uvedené reálne a túto vec odporúčal prediskutovať na inom fóre. Postup by mal byť
individuálny a každý by mal poskytnúť aj svoje know how, i s informáciou o počte detí
navštevujúcich zariadenie z mesta Trnava i mimo neho, o výške prostriedkov vyberaných od
rodičov a poskytnúť všetky dokumenty zariadenia. V tejto chvíli nie je možné dohodnúť niečo
iné a vec odporučil riešiť v budúcnosti.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval na požiadavku diskutujúcej
a uviedol, že v prípravnej fáze rozpočtu nebude problém s prizývaním na zasadnutia komisie
školstva a vzdelávania. Zároveň vyzval k väčšej otvorenej komunikácii s odborom školstva
mestského úradu.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - uviedol, že tabuľka p. Hirnerovej porovnáva
veci, ktoré nie sú zrovnateľné. Odporúčal neziskovej organizácii rozrátať na jedného žiaka
všetko, čo dostávajú, teda aj tie príspevky, ktoré získavajú od rodičov.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - vystúpil ako predseda dotknutej komisie a uviedol, že
zasadnutia komisie školstva sú verejné, každý sa ich môže zúčastniť a veci pripomienkovať.
Následne oznámil termín najbližšieho zasadnutia komisie - vo štvrtok 2.3.2017 o 15,30 h na
mestskom úrade. V súvislosti s vyberanými príspevkami od rodičov spomenul, že jeho deti
navštevovali cirkevnú školu, ktorá poplatky za deti nevyberala.
Ing. Adam Peciar, poslanec MZ - konštatoval, že súkromní žiadatelia sú často
v podnájme a platia nájom za priestory do mestskej pokladne.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - informoval, že na dorovnanie
prostriedkov súkromným školám na 100 % by bolo treba 234 216 eur.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - na vyjadrenie sa k veci požiadal profesionálnych
zamestnancov, prípadne členov finančnej komisie.
Ing. Elena Gombíková, zamestnanec MsÚ - uviedla, že jednou časťou sú podielové dane
a druhou príspevky pre neštátnych zriaďovateľov. Výška podielovej dane nie je stanovená
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a je v kompetencii mestského zastupiteľstva, akú výšku poskytne. Výška dotácie pre
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slúži ako východiskový údaj na stanovenie
výšky dotácie na žiaka neverejnej školy a neverejného školského zariadenia. Táto výška
bola vyčíslená na základe nevyhnutných potrieb škôl a školských zariadení. Určená bola
najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zároveň uviedla, že p. Hirnerová nehovorí
pravdu o tom, že zastupuje všetky súkromné zariadenia, pretože Základné umelecké školy
by mohli prevádzkovatelia zatvoriť, ak by im mesto dalo dotácie len v tejto výške. Mesto im
dáva podstatne viac.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - odporúčal uvedomiť si dve veci. Dotácie zo
štátu na prenesený výkon správy a dotácie, ktoré mesto dostáva na iné potreby. Podielové
dane na rok 2017 pre všetky školské zariadenia sú v objeme 8 258 203 eur, z čoho je
vypočítaný podiel na žiaka. Mesto Trnava však od prevzatia školských zariadení do
pôsobnosti mesta, dáva ďalšie prostriedky na opravy objektov. Neštátne školské zariadenia,
majú na rozdiel od mestských, kompetencie vyberať poplatky od rodičov. Ak by mesto malo
dať príspevok 100 % všetkým neštátnym zariadeniam, dochádza k diskriminácii detí
v mestských zariadeniach, pretože mnohí rodičia nemajú zdroje na súkromné zariadenia. Ak
mesto započíta všetky náklady na školstvo, súkromné zariadenia by si mali započítať aj
príspevky od rodičov. Zároveň ponúkol svoju osobnú účasť na komisii pri diskusii k tejto
téme.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - dal návrh na doplnenie uznesenia, aby sa prizývali
k príprave rozpočtu zástupcovia neštátnych škôl a zároveň podal návrh na navýšenie dotácie
na ...94 %... /Na základe ďalšej diskusie svoj návrh stiahol s tým, že zastupiteľstvo sa vráti
k tomu, a reálne doplní veci na základe rokovaní so zástupcami školských zariadení./
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - v súvislosti s nepochopením na obidvoch stranách
sa pýtal spracovateľa materiálu, či musí mestské zastupiteľstvo rozhodnúť už na tomto
zasadnutí. Vec odporučil prediskutovať aj s ohľadom na návrhy poslancov, s možnou
účasťou aj iných zástupcov neštátnych škôl na rokovaní komisie.
Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že rozhodnutie sa musí prijať už na
tomto zasadnutí, pričom k úprave nariadenia môže prísť aj v ďalšom období.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - návrh poslanca Kloknera neodporúčal
zapracovať do uznesenia k nariadeniu, ale formou osobitného uznesenia.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - odporučil povedať, aký dopad na rozpočet
mesta by malo navýšenie podľa návrhu poslanca Kloknera.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - záležitosť prizývania zástupcov súkromných
zriaďovateľov neodporúčal dávať do uznesenia, keďže informácie o zasadnutí komisií si
môžu pozrieť aj na webovom portáli mesta - v kalendári.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k pripomienke č. 1.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k pripomienke č. 2.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 538,
ktorým bolo schválené VZN č. 474.

Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Zákon č. 447/2015 Z. z. a jeho novela č. 375/2016 splnomocňuje mestá prijať
nariadenie, ktorým na svojom území ustanovia miestny poplatok za rozvoj. Zámerom zákona
je dobrovoľné zavedenie nového finančného nástroja mesta, ktorý má plniť funkcie :
príjmovú, rozvojovú, protikorupčnú, regulačnú. Cieľom zavedenia poplatku okrem uvedených
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funkcií je aj, aby sa záťaž novej výstavby neuskutočňovala len na úkor obyvateľstva, na úkor
modernizácie existujúcich stavieb, areálov a pod. a tým sa nezvyšovalo napätie medzi
rozvojom mesta, jeho prevádzkou a správou. Sadzbu poplatku je možné meniť k 1.1.
kalendárneho roka. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta a mestské zastupiteľstvo má
možnosť rozhodnúť o stanovení rôznych sadzieb pre katastrálne územia, alebo časti mesta,
pre druhy stavieb, použiť výnos na konkrétne definované kapitálové výdavky a na
usporiadanie vlastníctva k pozemku na príslušný účel a rozhodnúť, kde sa využije výnos
z poplatku.
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 6.2.2017 do 16.2.2017.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené dve pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je prílohou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky a hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku Finančnej komisie MZ, zaevidovanú pod č. 1 akceptovať,
b/ pripomienku p. Pavla Machoviča, Kollárova 32, Trnava, zaevidovanú pod č. 2
neakceptovať.
Materiál bol postúpený na rokovanie mestského zastupiteľstva bez stanoviska mestskej
rady.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Finančná komisia na zasadnutí 15.2.2017 prerokovala materiál, ktorý odporučila na
rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na úpravu čl. 10 ods. 2. /evidovaná v tabuľke
pripomienok pod č. 1/.

Zároveň žiadala predložiť na rokovanie MR 21.2.2017 spracovaný návrh na platenie poplatku
za rozvoj v splátkach, ktorý bude vydaný príkazom primátora. /Návrh v zmysle požiadavky
komisie bol predložený MR na rokovaní 21.2.2017./
Rozprava:
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - v čl. 5 bod 2 e/ odporučil ponechať
len stĺpec s označením „Komerčné + sklady + administratíva“ so sadzbami uvedenými
v prerokovávanom materiáli.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - spomenul okolnosti súvisiace s výstavbou
a riešenie vyvolaných investícií, keď správny orgán prikáže, aby investor v rámci investície
vybudoval napr. komunikácie, osvetlenie, atď. Za niečo zdegenerované v systéme
považoval aj to, ak sa niekto vzdáva svojho majetku a prevádza ho do majetku mesta za 1,euro. Štát by mal ukladať povinnosti občanom cez všeobecné právne akty aj z toho dôvodu,
aby zasahovali na vopred neurčený počet ľudí, čo je spravodlivé. Za správnejšie považuje to,
ak napr. obec vyberá peniaze cez všeobecné právne akty, než to, keď zaväzuje investora
riešením vyvolaných investícií. Všeobecne záväzné nariadenie je teda krokom priblížiť sa
k právnemu stavu.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - účelom nariadenia je odvádzať zdroje naviac,
z ktorých má mesto budovať infraštruktúru. Názor väčšiny poslaneckého klubu KDH je, že
ide o zavedenie novej nespravodlivej dane. Bolo by vhodné, aby mesto vedelo
spravodlivejšie nakladať s miestnymi daňami. Ako poslanec za túto časť uviedol, že mestská
časť Trnava-juh a Modranka by bola pozitívne diskriminovaná, s čím nemôže súhlasiť
i z dôvodov uvádzaných na ostatných mestských zastupiteľstvách. Pretože výstavba v tejto
časti nemá základný atribút infraštruktúry.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - nemôže súhlasiť so zvýšením dane
z nehnuteľností a uviedol, že infraštruktúra vybudovaná bola z verejných zdrojov obyvateľov,
ktorí tu žili. V rámci sídlisk sa budovala sociálna infraštruktúra, ktorú súkromní developeri
nebudujú, lebo to nie je ich povinnosť. Vznikajú nové časti s bytovými domami a obyvatelia
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využívajú pôvodne vybudovanú infraštruktúru v území. Myšlienkou navrhovaného poplatku je
odstrániť diskrimináciu a peniaze z tohto poplatku môže mesto použiť na absentujúcu
infraštruktúru.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - pýtal sa, prečo klub nezávislých poslancov navrhol
spoplatniť len komerciu, sklady a administratívu.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - návrh predložený poslancom
Pekarčíkom bol konsenzom pre všetkých. To však nepredpokladá, že v budúcnosti to
nemôže byť inak.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - podporoval návrh poslanca Pekarčíka a uviedol, že
navrhovaná úprava prispeje aj k rozvoju sídliska Linčianska.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - skonštatoval, že práve bod 1.2 stiahnutý z rokovania,
sa týkal práve vyvolaných investícií. Predpokladá vypustenie kruhovej križovatky v objeme 23 mil. eur, čo sa nedá vyrovnať s výstavbou rodinného domu. Pýtal sa, koho by po vypustení
tohto poplatku vyvolané investície finančne zaťažovali.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - spomenul lokalitu cukrovaru, ktorá znamená
najvhodnejšiu lokalitu pre budúcu industrializáciu mesta. Každá lokalita prinesie nových ľudí,
dane a peniaze, ktoré minú, čo je pre mesto plusom a nie sú numerifikovateľné, na čo sa
zabúda. Napr. výstavbu Za traťou možno prirovnať k živelnej a napriek tomu kruhová
križovatka nie je prisúdená investorovi tejto zóny, ale investorovi cukrovaru, čo je istá miera
nespravodlivosti. V prípade prijatia nariadenia účinky budú rovnaké voči všetkým.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - vyzdvihol dôkladnú prípravu materiálu a upozornil, že
sa zabúda na motiváciu budúcich investorov budovať niečo tam, kde to mesto potrebuje.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - konštatoval, že vec sa riešila dlhšie, vrátane
poslaneckých klubov a pracovnej skupiny. Mesto sa môže rozhodnúť o zavedení poplatku,
jeho obmedzení alebo o jeho nezavedení. Mesto má schválený územný plán, ktorý eliminuje
výstavbu ako takú. Podotkol, že investori budovali infraštruktúru a po dobudovaní ju
odovzdávali do majetku mesta, resp. jednotlivým správcom. Rozhodujúce poplatky / napr. z
realizácie výstavby za TESCOm, v centrálnej mestskej zóne/, ktoré by mali ísť mestu
nepôjdu a redukovať sa majú len plochy obchodných centier. Poukázal na sumu schválenú
v Bratislave vo výške 35,- eur pre každého a skonštatoval, že návrh zákona predkladali
poslanci Národnej rady SR, ktorí sú aj primátormi miest Košice a Žilina, kde tento poplatok
nezaviedli. V okolitých obciach tento poplatok tiež neplánujú zaviesť. Schválením
predmetného nariadenia sa zastaví výstavba a rozvoj mesta. Na záver svojho vystúpenia
skonštatoval, že od roku 1989 sa v meste nevybudovala žiadna materská ani základná
škola.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - dopyt po materských
a základných školách v niektorých lokalitách mesta je vyšší ako je ponuka a na vybudovanie
zariadení budú potrebné zdroje z rozpočtu mesta. Obchodné centrá nemožno vnímať ako
filantropov, pretože napr. v nemocnici výstavbou centra odbudne zeleň a návštevníci budú
využívať kompletne infraštruktúru v tejto lokalite. Zavedené poplatky by mali slúžiť na to, aby
sa aspoň časť prostriedkov získala späť.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - vyzval spracovateľov o vyjadrenie, aby sa veci
nehodnotili z pohľadu pocitov.
Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že urobiť rozhodnutie nie je ľahké
a zavedenie poplatku za rozvoj má svoje plusy i mínusy. Medzi mínusy možno zaradiť
zvýšenie cien bytov, prípadne menší záujem investorov v prípade, ak by bol poplatok zle
zavedený. Plusmi sú finančné zdroje do rozpočtu mesta na realizáciu projektov, škôl,
miestnych komunikácií atď., prínos na zvýšenie kvality života v meste, investovanie do
rozvoja územia.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - konštatoval, že pri výstavbe sa zeleň nejakým
spôsobom vždy nahrádza a následne prečítal z materiálu č. 1.1 prerokovaného na tomto
zasadnutí pripomienku Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky. So
zmenou územného plánu nesúhlasia z dôvodov, ktoré uviedli „...Výsledkom ešte
pokračujúceho rozvoja mesta až do súčasnosti je, že staré mesto a blízke priľahlé plochy sú
intenzívne využívané a prejavujú sa tu problémy predovšetkým s nedostatkom voľne
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prístupných plôch, plôch verejnej zelene, s prehustenou dopravou po sprístupnených
komunikáciách. Aj územný plán mesta deklaruje nedostatok plôch zelene v centrálnych
polohách mesta aj napriek tomu je pretrvávajúca tendencia existujúce zelené plochy
zastavovať a presúvať ich na okraj mesta do pre obyvateľstvo ťažšie prístupných polôh.“
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - poukázal na bilanciu zelených
plôch, zelene o 400 m2 viac než je teraz. Porovnávať ulicu Rázusovu s lokalitou v nemocnici
nie je možné a uviedol, že schválením zmeny územného plánu v nemocnici mesto
niekoľkokrát zvýšilo cenu predmetných pozemkov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 9, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k pripomienke č. 1.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 6, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k pripomienke č. 2.
Hlasovaním (za 15, proti 2, zdržali sa 12, nehlasoval 0) bol prijatý pozmeňovací návrh
poslanca Pekarčíka.
Hlasovaním (za 16, proti 7, zdržali sa 6, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo
neschválilo uznesením č. 539 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za
rozvoj.

Materiál č. 1.5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Návrh nariadenia bol predložený v súvislosti so zabezpečením plnenia legislatívnych
povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. Mesto je povinné podľa § 81 ods. 7 b/
zákona zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Rovnakú má
povinnosť pri jedlých olejoch a tukoch z domácností a biologicky rozložiteľných odpadoch zo
záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov. Predložený návrh nariadenia dopĺňal aj
zabezpečenie zberu elektroodpadu a batérií prostredníctvom stacionárnych kontajnerov.
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 6.2.2017 do 16.2.2017.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je prílohou materiálu/.
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, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 540,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 475 v zmysle prerokovávaného
materiálu.
Materiál č. 2.1
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) Zmena 01/2017, lokalita A - Športová hala na Ulici Kubinu v areáli
Základnej školy
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Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Orgán územného plánovania - mesto Trnava obstaráva územnoplánovaciu
dokumentáciu a v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. má povinnosť sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá
koncepcia územia. V prípade zmeny obstaráva doplnok, zmenu alebo úpravu územného
plánu. V rámci materiálu bola predložená zmena 01/2017 týkajúca sa lokality A - Športová
hala na Ulici Andreja Kubinu v areáli základnej školy.
Slovenský zväz ľadového hokeja má záujem o spoluprácu s mestami v oblasti rozvoja
športovej infraštruktúry. Účelom spoločného postupu pre zlepšenie podmienok
v mládežníckom športe, teda aj v hokeji, je snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne priestory
pre prácu s deťmi a mládežou a od mesta žiadajú spoluprácu pri napĺňaní cieľov. Ich
návrhom je výstavba športovej haly, resp. objektu, ktorý umožní viacúčelové využitie pre
šport a zábavu a iné zmysluplné využitie voľného času, so zameraním na získavanie
základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu pod vedením odborníkov. Samotná športová
hala s ihriskom má rozlohu 20x40m s celoročnou prevádzkou, v zimných mesiacoch pre
potreby korčuľovania a hokeja, v letných mesiacoch ako ihrisko pre letné športy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s alternatívou A., t. j. povoliť spracovanie zmeny Trnava, Zmena 01/2017,
lokalita A - Športová hala na Ulici Kubinu v areáli Základnej školy.
Rozprava:
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ - informoval, že dobrou lokalitou pre projekt
športovej haly je i Základná škola Vančurova ulica, kde sú najlepšie parametre verejnej
zelene. V tomto prípade zmenu územného plánu nie je potrebné riešiť, pretože územný plán
v tejto lokalite povoľuje takúto výstavbu.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - z médií zachytil informáciu, že predložených
bolo už 120 žiadostí.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval na poznámku a uviedol, že
o celkovom počte žiadostí informácie nemá, ale v rámci trnavského kraja môže byť
vybudovaná len jedna športová hala, pričom žiadateľov už je 11.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - spomenul využitie športovej haly primárne pre deti vo veku
6-10 rokov, v dopoludňajších hodinách. Popoludní využitie školou a hokejovým zväzom,
i s poskytnutím učiteľov korčuľovania. V letných mesiacoch je možné ihrisko využívať pre
ďalšie druhy športu.
Viac pripomienok k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neodznelo.
O alternatíve odporúčanej mestskou radou i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 541
v alternatíve A., t. j. s povolením spracovania zmeny územného plánu v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 3.1
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Prvá aktualizácia rozpočtu bola predložená v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. Aktualizácia sa týkala zmien v programoch
doprava, školstvo - vzdelávací systém a mládež - šport. Dôvodom aktualizácie rozpočtu je
zaradenie investičnej akcie Výstavba technického zázemia Mestského baseballového
štadióna v areáli AŠK Slávia. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie bude ukončené až
v roku 2017, zaradenie akcie bolo navrhnuté s plným finančným krytím pred podpisom
zmluvy o dielo. Ďalej bolo navrhnuté i zaradenie investičnej akcie Automatický parkovací
dom pre bicykle pri Železničnej stanici Trnava“, ktorá bude financovaná z grantových
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a vlastných zdrojov, s 5% spoluúčasťou mesta. V príjmových finančných operáciách boli
navrhované zmeny týkajúce sa použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových
výdavkov. Aktualizované položky boli podrobne rozpísané v textovej časti prerokovávaného
materiálu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom :
a/ v návrhu uznesenia v bode „Schvaľuje“ pri rekonštrukcii miestnej komunikácie Halenárska
ulica znížiť čiastku 1 278 364 eur o 95 000 eur
b/ v návrhu uznesenia v bode „Schvaľuje“ doplniť ďalšiu položku „Materská škola
Čajkovského 28 /rekonštrukcia strechy/ s čiastkou 95 000 eur.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia sa zaoberala materiálom na zasadnutí 15.2.2017. Zobrala ho na vedomie
a odporučila mestskému zastupiteľstvu 1. aktualizáciu rozpočtu schváliť v predloženom
znení.
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - spomenul debatu na klube KDH, pričom najväčšia
bola otázka parkovacieho domu na bicykle. Ide o dobrú vec, pomôže infraštruktúre mesta,
avšak mesto nemá dotiahnuté do tejto oblasti cyklotrasy. Podľa informácií z rokovania
mestskej rady mesto ide do projektu, ktorý je pripravený a s ktorým súhlasíme.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neodzneli.
O každom odporúčaní mestskej rady sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady na zníženie čiastky na rekonštrukciu MK Halenárska o 95 000,- eur.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady na doplnenie ďalšej položky - rekonštrukcia strechy Materská škola Čajkovského
s čiastkou 95 000,- eur.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 542,
ktorým bola prijatá 1. aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2017 v zmysle prerokovávaného
materiálu a schválených odporúčaní mestskej rady.

Materiál č. 3.2
Zriadenie výboru pre audit
Spravodajca MR: Dr. h. c., Ing. Štefan Bošnák
Mesto Trnava ako subjekt verejného záujmu je povinné zriadiť si výbor pre audit v súlade
s § 34 ods. 1 zákona č. 423/2005 Z. z.
Mestská rada mesta Trnava na základe záverov zo zasadnutia Finančnej komisie MZ
hlasovaním odporučila materiál s t i a h n u ť z rokovania mestského zastupiteľstva.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia sa zaoberala materiálom na zasadnutí 15.2.2017 a navrhla za členov výboru Ing.
Štefana Bošnáka a Ing. Roberta Schmidta. Zároveň žiadala osloviť predsedov poslaneckých
klubov, aby navrhli svojich kandidátov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky
/odbornú prax v oblasti auditu a účtovníctva a kvalifikáciu vhodnú pre sektor/ a osloviť tiež
externé auditorské spoločnosti s ponukou na členstvo vo výbore.
Materiál bol v rámci schvaľovania programu mestského zastupiteľstva na základe
odporúčania mestskej rady z rokovania stiahnutý.
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Materiál č. 4.
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: Dr. h. c., Ing. Štefan Bošnák
č. 4.1
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava para. č. 5680/113 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6649 na Ul. V. Clementisa 42, 43
Materiálom sa riešil predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava vlastníkom
bytov v uvedených objektoch. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, je možný odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku vo
vlastníctve mesta Trnava podľa § 9a/ ods. 8 písm. a/, pretože sa predáva pozemok pod
bytovým domom v zmysle osobitného predpisu, t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 543
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.2
Predaj podielov z pozemku parc. č. 8399/83 v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom
dome súp. č. 6023 na Ul. gen. Goliána 57 – 62 v Trnave
Materiálom sa riešil predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava vlastníkom
bytov v uvedených objektoch. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, je možný odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku vo
vlastníctve mesta Trnava podľa § 9a/ ods. 8 písm. a/, pretože sa predáva pozemok pod
bytovým domom v zmysle osobitného predpisu, t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok. Požiadala však spracovateľa materiálu o doplnenie
chýbajúcej časti materiálu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia, o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 544
v zmysle prerokovávaného materiálu uvedené ako č. 1.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 545
v zmysle prerokovávaného materiálu uvedené ako č. 2.
č. 4.3
Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena pod prepojovacou uličkou medzi
Ulicami Františkánska a Zelený Kríčok (inwest, s. r. o.)
Žiadosťou spoločnosti inwest, s.r.o. o predaj pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve
mesta Trnava, ktoré sú pripravené na vybudovanie prepojovacej uličky medzi Ulicou
Františkánska a Zeleným kríčkom v Trnave, sa zaoberala aj Majetková komisia MZ.
Záležitosti týkajúce sa riešenia veci boli podrobne rozpísané v prerokovávanom materiáli.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s novým textom návrhu uznesenia tak, že pozemok sa predávať nebude,
zostane vo vlastníctve mesta, zriadi sa vecné bremeno s jednorazovou odplatou vo výške
15 700 eur a s povinnosťou investora prevádzkovať uličku. (Nový text návrhu uznesenia
v zmysle odporúčania MR bol poslancom doručený so spoločným spravodajcom. Pri
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prezentácii na rokovanie MZ poslanci dostali návrh uznesenia s novým textom, o ktorom sa i
rokovalo.)
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 546
v zmysle prerokovávaného materiálu a úplne nového textu uznesenia.
č. 4.4
Prenájom pozemku Slovenskému zväzu ľadového hokeja
Slovenský zväz ľadového hokeja listom oznámil záujem o spoluprácu v oblasti rozvoja
športovej infraštruktúry, ktorej zámerom je osadiť v areáli Základnej školy na Ulici Andreja
Kubinu športovú halu s ihriskom. S podkladmi je potrebné doručiť aj súhlas s prenájmom
časti pozemku na obdobie 40 rokov za symbolickú cenu 1,- euro.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa §
9a ods. 9/ písm. c/ sa schvaľuje priamy prenájom majetku mesta ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Slovenský zväz
ľadového hokeja na predmete nájmu vybuduje športovú halu s ihriskom s celoročnou
prevádzkou a rozšíri tak školské aj mimoškolské aktivity mládeže.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Požiadala však spracovateľa materiálu, aby
záležitosť týkajúca sa zrušenia zmluvy v prípade nerealizovania projektu, bola zapracovaná
v nájomnej zmluve.
Rozprava:
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - do vybodkovanej schvaľovacej časti
uznesenia na základe odporúčania spracovateľa materiálu navrhol doplniť text „od účinnosti
nájomnej zmluvy“.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - dal na zváženie prijať rovnaké uznesenie, ktoré sa
bude týkať Základnej školy na Vančurovej ulici.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 547
v zmysle prerokovávaného materiálu a technickej pripomienky na doplnenia textu.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 548
v zmysle odporúčania poslanca Pobieckého s tým, že výmeru v m2 prenajímanej plochy
a parcelné číslo pozemku nahlási odbor právny a majetkový pri spracovaní uznesení.
č. 4.5
Predaj pozemku pre výstavbu na Ulici V. Clementisa v Trnave (BAT Trnava, s.r.o.)
Spoločnosť BAT Trnava s.r.o. požiadala o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta
Trnava za účelom vybudovania prístavby k športovej hale Galaxy Bowling Centrum na Ulici
V. Clementisa č. 49 v Trnave. Predaj pozemku pre prístavbu k existujúcemu športovému
zariadeniu je možný priamym predajom, formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle §
9a ods. 8/ písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia, o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 549
k priamemu prenájmu v zmysle prerokovávaného materiálu.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 550
k súhlasu s použitím pozemku na vybudovanie chodníka a parkovacích miest.
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č. 4.6
Kúpa pozemku pre vjazd na „Parkovisko medzi Ul. Dohnányho a A. Žarnova“ v Trnave
(Slovenská republika – Fakultná nemocnica Trnava)
Vjazd na pripravované parkovisko medzi ulicami Dohnányho a A. Žarnova v Trnave je
navrhnutý z prepojovacej komunikácie, cez existujúce parkovacie miesta aj cez existujúci
chodník pre peších. Komunikačné plochy spolu s pozemkom sú vo vlastníctve Slovenskej
republiky, v správe Fakultnej nemocnice Trnava. Predmetom materiálu bola kúpa
predmetných pozemkov do vlastníctva 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 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 551
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.7
Prenájom nebytových priestorov – výmenníkových staníc – spoločnosti STEFE
Trnava, s.r.o.
Nebytové priestory, ktoré sú predmetom prenájmu využíva spoločnosť STEFE Trnava,
s.r.o. v súvislosti s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a priestory nemôžu slúžiť inému
účelu využitia. Materiálom sa riešilo usporiadanie existujúceho stavu medzi vlastníkom
tepelno-technických zariadení a vlastníkom nebytových priestorov. Prenájom bol riešený
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v skutočnosti, že vybavenie umiestnené v predmetných nebytových priestoroch
- výmenníkových staniciach je pevne zabudované a ich vlastníkom je spoločnosti STEFE
Trnava, s.r.o. a v skutočnosti, že pri určení výšky nájomného je potrebné zohľadniť
maximálnu výšku uplatniteľnú ako oprávnený náklad do ceny tepla podľa predpisov Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví.
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 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 552
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.8
Zriadenie vecného bremena v prospech Slovenského futbalového zväzu (CITY ARENA
TRNAVA – Štadión A. Malatinského)
Obsahom materiálu bolo zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve
mesta Trnava, ktoré tvoria infraštruktúru futbalového štadióna Antona Malatinského, na
obdobie 20 rokov, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
k projektu.
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 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 553
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.9
Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby
„IBV Pekné pole – Hellova ul. II. časť, Trnava“
Mestu Trnava bola doručená v mene vlastníkov stavebných pozemkov ponuka
s návrhom na usporiadanie vlastníctva budúcej miestnej komunikácie Hellova ulica, časť II.
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Vlastníci pozemkov navrhli, že vybudujú miestnu komunikáciu, chodníky a verejné osvetlenie
a po kolaudácii ich odpredajú do majetku mesta spolu s príslušným pozemkom. Predložený
návrh sa riešil v priebehu roka 2016 niekoľkokrát na zasadnutiach Majetkovej komisie MZ.
Postup pri riešení návrhu a riešenie boli podrobne rozpísané v prerokovávanom materiáli.
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, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 554
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.10
Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci ďalšej
etapy stavby „Obytný súbor – Zátvor II, ulica Veterná, Trnava“ (Arboria Land
Development, s. r. o.)
Mesto Trnava dostalo žiadosť od spoločnosti Arboria Land Development, s.r.o. Bratislava
na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na stavebné objekty verejnej technickej
infraštruktúry pre ďalšiu pripravovanú etapu projektu Obytný súbor - Zátvor II., Veterná ulica.
Pre účely vydania stavebného povolenia na realizáciu objektov dopravnej a technickej
infraštruktúry je potrebné tieto stavebné objekty a pozemky majetkovoprávne usporiadať
spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa usporiadania
cestnej siete a v súlade s pravidlami uplatňovanými v meste 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 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 555
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.11
Súhlas s použitím pozemkov a stavby na umiestnenie prípojok inžinierskych sietí
a chodníka vybudovaných v rámci stavby „Centrum obchodu a služieb Trnava –
Trstínska cesta“ (HORNEX, a. s., Bratislava)
Materiálom bol riešený súhlas s použitím mestských pozemkov na Trstínskej ceste
a Cukrovej ulici a s použitím mosta cez potok Trnávka na vybudovanie areálových prípojok
inžinierskych sietí /voda, kanalizácia, slaboprúd/ a umiestnenie stavby chodníka na Cukrovej
ulici v rámci stavby Centrum obchodu a služieb Trnava - Trstínska cesta, pre spoločnosť
HORNEX, a. s. Bratislava.
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 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 556
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.12
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu vody na Ulici Halenárskej
v Trnave (Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.)
Spoločnosť Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany predložila žiadosť o súhlas
na použitie pozemkov vo vlastníctva mesta na uloženie rozvodu vody v rámci stavby
Rekonštrukcia vodovodu Halenárska ulica Trnava. Vzhľadom k tomu, že mesto Trnava
pripravuje rekonštrukciu miestnej komunikácie Halenárska so začiatkom realizácie ešte
v tomto roku, je nutné, aby sa rekonštrukcia vodovodu uskutočnila ešte pred danou
rekonštrukciou.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 557
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.13
Použitie pozemkov na rekonštrukciu existujúceho horúcovodu Mikovíniho - gen.
Goliána v Trnave (Trnavská teplárenská, a. s.)
Trnavská vodárenská, a. s. Trnava pripravuje rekonštrukciu existujúcich horúcovodných
rozvodov v úseku šachty pri Bratislavskej ulici, popri sídlisku Linčianska, Ulice gen. Goliána,
cez Zelenečskú ulicu a Mikovíniho ulicu po šachtu pri potoku Trnávka. Materiálom sa riešil
súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava súvislosti s touto rekonštrukciou.
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, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 558
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.14
Použitie pozemkov na rekonštrukciu existujúceho horúcovodu Koniarekova Nobelova v Trnave (Trnavská teplárenská, a.s.)
Trnavská vodárenská, a. s. Trnava pripravuje rekonštrukciu existujúcich horúcovodných
rozvodov v úseku od šachty na Koniarekovej ulici s pokračovaním cez Hattalovu, Vančurovu
až na Ulicu Nobelovu. Materiálom sa riešil súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta
Trnava súvislosti s touto rekonštrukciou.
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. 559
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.15
Umiestnenie novej horúcovodnej prípojky na Ulici Mikovíniho v Trnave (ESM-YZAMER,
energetické služby a monitoring s. r. o.)
Spoločnosť ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o. bude zhotoviteľom
a investorom horúcovodnej prípojky aj dvoch výmenníkových staníc pre nový obytný súbor
na Mikovíniho ulici v Trnave. Prípojka je navrhnutá aj na pozemkoch mesta, preto spoločnosť
požiadala o súhlas vlastníka pozemkov, ktorý je potrebný pre stavebné konanie.
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. 560
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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č. 4.16
Umiestnenie VN prípojky na pozemku mesta na Ulicii Mikovíniho v Trnave
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pre obytný súbor na Mikovíniho ulici, ktorého investorom je spoločnosť MIKO, s.r.o., je
potrebné vybudovať novú trafostanicu s VN prípojkou. Stavebníkom a investorom
predmetného stavebného objektu bude Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá požiadala
o súhlas s použitím častí pozemkov vo vlastníctve mesta.
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, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 561
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.17
Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 22.11.2016 a 17.1.
2017
Štandardný materiál s informáciami o žiadostiach, ktoré majetková komisia prerokovala
na uvedených zasadnutiach a neodporučila ich schválenie.
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, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 562
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.18
Rozšírenie predmetu nájmu v objekte SO 02 – Pavilón výrobných buniek) v TTIP –
Trnava Industrial Park Ľubici Sxxxxxxxx
Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte priemyselného parku nájomcovi
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod
osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľka si už v objekte priestory prenajíma a na
rozšírenie jej podnikateľských aktivít sú nedostačujúce.
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, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 563
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.19
Prenájom nebytových priestorov v pôvodných objektoch PO 01 a PO 07 v TTIP –
Trnava Industrial Park spoločnosti WOFIS, s.r.o.
Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte priemyselného parku nájomcovi
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod
osobitného zreteľa spočíva v rozvoji a podpore podnikateľských aktivít na území mesta.
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. 564
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.20
Schválenie prenájmu nebytových priestorov a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových
priestorov na Ul. Študentská 29
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom voľných nebytových
priestorov, ktoré boli pripravené správcom objektu - spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o.
Súčasťou materiálu bol aj návrh textu nájomnej zmluvy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 565
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.1
Predaj bytov
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Obsahom materiálu bol predaj bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 85/1995 v znení noviel, na základe žiadostí podaných nájomcami
bytov, ktorí prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu. V rámci uznesenia bola zapracovaná
aj záležitosť na zrušenie uznesenia MZ č. 161/2015 v bode 2/ schvaľovacej časti, keďže
nájomca od svojho zámeru na prevod vlastníctva bytu odstúpil.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - reagoval, že predaj bytov v zmysle zákona je nie za
zvýhodnenú cenu, ale zostatkovú cenu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 566
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.2
Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Spravodajca k materiálu v rámci spravodajskej správy uviedol, že je presvedčený o tom,
že väčšine poslancov je téma známa, ale po diskusii s kolegami má pocit, že nie všetci majú
v tom jasne. Podotkol, že celá vec sa týka naplnenia podmienok všeobecne záväzného
nariadenia o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava. Došlo k určitému pochybeniu
a od toho sa celá vec odvíja. Bytová komisia postúpila vec správcovi na uzavretie zmluvy na
dobu neurčitú, čo bolo v rozpore s nariadením. Pri zistení pochybenia sa vec dostala na
opätovné prerokovanie bytovej komisie a následne mestskému zastupiteľstvu. Mestským
zastupiteľstvom výnimka z nariadenia schválená nebola, zmluva uzatvorená so správcom je
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teda neplatná. Nájomca Henrich Dxxxx opätovne požiadal o zmenu doby nájmu z doby
určitej na dobu neurčitú, avšak už sám, bez svojej partnerky, v súlade so všeobecne
záväzným nariadením z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný
osobitného zreteľa bol zdôvodnený tým, že je zamestnancom mesta - mestskej polície a do
predmetného bytu v minulosti investoval prostriedky na rekonštrukciu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním neprijala návrh na stiahnutie materiálu
z rokovania mestského zastupiteľstva. Hlasovaním neodporučila mestskému zastupiteľstvu
niektorú z alternatív, ktoré boli uvedené v materiáli.
Rozprava:
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - sa zaujímal o stanovisko bytovej komisie.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - ako predsedníčka bytovej komisie uviedla, že
stanovisko komisie bolo súhlasné.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dve alternatívy; hlasovalo sa o nich v poradí ich uvedenia
v materiáli.
Hlasovaním (za 15, proti 1, zdržali sa 12, nehlasoval 1) bola schválená alternatíva I.
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Hlasovaním (za 13, proti 1, zdržali sa 14, nehlasoval 1) mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov neschválilo uznesenie v alternatíve I.
k schváleniu výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava ako prípad hodný
osobitného zreteľa (viď. uznesenie MZ č. 567).

Materiál č. 6.1
Spolufinancovanie projektu: Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej
stanici Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Mesto Trnava plánuje v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetného projektu.
Automatický parkovací dom pre bicykle je moderný a unikátny automatický a samoobslužný
parkovací systém, ktorý zaisťuje automatický príjem, evidenciu, skladovanie, monitorovanie
a následný výdaj bicyklov. Bude prioritne určený pre ľudí, ktorí cestujú za prácou vlakom
a autobusom. Projekt bol podrobne rozpísaný v materiáli, ktorého súčasťou bol aj časový
harmonogram realizácie aktivít projektu a predbežný rozpočet.
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 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 568
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 6.2
Spolufinancovanie projektu: Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21
v Trnave
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Mesto Trnava plánuje v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetného projektu,
ktorého cieľom je poskytnutie zvýšenej miery inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3-5 rokov najmä zo sociálne znevýhodneného
prostredia a marginalizovanej rómskej komunity, vybudovaním materskej školy v rámci
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areálu Základnej školy Gorkého ulica č. 21 v Trnave. Všetky záležitosti súvisiace s projektom
boli podrobne rozpísané v prerokovávanom materiáli.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - vyslovil prekvapenie zo sumy, s ktorou počíta tento
projekt. Podľa rozpočtu mesta v mesiaci december 2016 to bola suma 660 000,- eur, z toho
400 000,- eur z Európskych fondov. Materiál predložený na rokovanie mestského
zastupiteľstva uvádza 2x vyššiu sumu. Dal na zváženie, či tento materiál vyradiť z rokovania
mestského zastupiteľstva a projekt s inou sumou pripraviť k druhému termínu výzvy.
O vysvetlenie požiadal mestský úrad.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ - rozpočet i projekt boli spracované v nadväznosti
na parametre, ktoré boli zadané. Podľa výzvy musia byť všetky budovy v energetickej triede
A, z čoho vychádza aj navýšenie ceny. Doba výstavby bude 12 - 14 mesiacov, takže
financovanie musí byť dvojročné. Zároveň informoval o zdrojoch z rozpočtu mesta.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - projekt považoval za plytvanie prostriedkov Európskej
únie. Poznamenal, že suma sa navýši ešte o vybavenie. Súhlasil s materskou škôlkou, ale
ak by sa budovala v inej časti mesta.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - odporučil pozerať na prínos projektu. Výstavbou
školy sa bude riešiť i rómsky problém, čo je uvádzané aj v komunitnom pláne. Vzdelávanie
už od predškolského veku považoval za dôležité a prípadné neschválenie projektu považoval
za veľkú chybu.
Ing. Adam Peciar, poslanec MZ - podporil názor kolegu Čavojského. Cena, s ktorou sa
ide do súťaže je nadhodnotená, zo súťaže môže vzniknúť úspora. Projekt má opodstatnenie,
požiadavka trhu tu je. Zároveň poukázal na OZ Coburgovo a jeho pôsobenie v „skladových“
priestoroch.
MUDr. Štefan Krištofík, MPH., poslanec MZ - odporučil zbaviť sa emócií a pozrieť sa na
náklady 1 mil. eur pre 60 detí. Pri tejto sume a pri bežnom rozpočte stavieb ide o 500 m2
plochy. Bol na pochybách, či ide o sumu, s ktorou sa má pomôcť a či suma je skutočne
adekvátna na riešenie problematiky marginalizovanej skupiny.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ -položil otázku, či v danej časti sa eviduje požiadavka na
takéto zariadenie, žiadal uviesť reálny počet a či kapacita 60 detí bude stačiť.
Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru MsÚ - reagovala na otázku poslanca Haladu.
Predmetné územie nevykazuje v súčasnosti požiadavku na budovanie nových priestorov pre
umiestnenie detí do materskej školy. Je to stav súčasný, avšak podľa nového školského
zákona bude povinná školská dochádzka od 4, resp. 5 rokov a vtedy nastane v tejto lokalite
problém. Počet ľudí v tomto území s trvalým pobytom je diskutabilný, ale zapísanie detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky si plnia. Podľa demografie by tu mali zariadenia
postačovať, avšak veľká je migrácia. V rámci projektu by bol zriadený i inštitút dovzdelávania
dospelých, ktorí by si mohli dokončiť úplné základné vzdelanie.
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ - neodporúčal si robiť ilúzie s inými projektmi
s lacnejším variantom. Pristúpením do energetickej triedy A1 sa cena zvyšuje. Pri
rekonštrukciách norma pripúšťa energetickú triedu B. Uvádzaná cena je teda primeraná
kubatúre, na projekt by nebola diametrálne odlišná. V ďalších rokoch to môže byť
požiadavka aj na energetickú triedu 0.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - súhlasil s vyjadrením predrečníkov, výstavbu
podporoval, ale rozporoval to, či má zmysel uchádzať sa o európske fondy pri nezmyselných
požiadavkách. Či nám peniaze z únie za to stoja, keď kofinancovanie je v takej obrovskej
výške.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - plne súhlasil s kolegom Peciarom a uviedol, že projekt
by bol v reáli o 20-30 % lacnejší. Európska únia si vyžaduje dodržať energetickú triedu, čo
v budúcnosti prinesie vyššie úspory na prevádzkových nákladoch.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - odporučil prijať uznesenie, že „ak prostriedky vo
výške 402 000,- eur na projekt mesto dostane, bude platiť materiál č. 6.2. V opačnom
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prípade sa mestské zastupiteľstvo vráti k materiálu, prehodnotí potrebu a výšku oprávnených
finančných nákladov“.
Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca odboru MsÚ - situovanie materskej školy v tejto lokalite
považovala za vhodné. Nebude treba dochádzať do inej časti mesta, na čo by asi rodiny
s väčším počtom členov, na ktoré je projekt nasmerovaný, nemali ani prostriedky. OZ
Coburgovo má určitú skupinu detí a supluje materskú školu a to i z toho dôvodu, že do
materskej školy nechcú na protest rodičov prijať deti z tejto komunity. Návrh poslanca
Čavojského podporovala.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - podporoval výstavbu i s ohľadom na vysúťaženú
cenu. Je presvedčený o tom, že kapacita materských škôl pre mesto Trnava je dostatočná,
o otázke mimo trnavských deťoch umiestnených v materských školách rozprávať nechcel.
V prípade legislatívnych zmien odporúčal výstavbu riešiť. Spomenul plán udržateľnej mobility
a hlasovanie na predchádzajúcom zastupiteľstve so sumou 870 000,- eur, za čo mesto
dostane „dokument - balík papiera 20 kg“, ktorý nebude ani nikto čítať. Ako poslanec
Trnavského samosprávneho kraja uviedol, že tento plán bol prerokovaný aj na jeho
zasadnutí, s finančným stropom 490 000,- eur cca pre 550 tisíc obyvateľov kraja, 7 okresov
a väčšie územie. Na otázku, či to nie je málo pre kraj, bol spracovateľom materiálu
ubezpečený, že čiastka bude postačujúca. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že ide o veci
porovnateľné finančne, ale neporovnateľné významovo.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 569
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 570
v zmysle návrhu poslanca Pobieckého.

Materiál č. 7.1
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 - 2020
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, ktorého
spracovanie je povinnosťou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Komunitný plán určuje
krátkodobé a strednodobé ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce
k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne
problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov
a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť.
V materiáli boli informácie o procese tvorby plánu, ktorý prebiehal v štyroch fázach:
prípravnej, analytickej, strategickej a implementačnej. Všetky fázy tvorby plánu, riadiace
a organizačné zabezpečenie komunitného plánovania, vrátane spôsobu vyhodnocovania
plnenia plánu boli súčasťou prerokovávaného materiálu.
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 22, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 571
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 8.1
Návrh na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
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Súčasné znenie dokumentu bolo potrebné zosúladiť s platnou legislatívou a aktualizovať
články, ktoré neboli jednoznačné, resp. sa v praxi neuplatňovali. Dokument bol na rokovanie
mestského zastupiteľstva predložený po predchádzajúcom rokovaní poslaneckých klubov.
V závere spravodajskej správy uviedol, že vzhľadom na rozsah zmien ide o úplné nový
dokument.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním súhlasila s úpravou textu v čl. 13 ods. 9
a materiál postúpila na rokovanie mestského zastupiteľstva bez ďalších pripomienok. Nový
text prvej vety v čl. 13 ods. 9:
(9) Pracovné predsedníctvo tvorí primátor, prvý zástupca primátora, druhý zástupca
primátora a traja zástupcovia poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve. /Zvyšok textu
podľa materiálu zostáva bez zmeny./
Rozprava:
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - upozornil na technickú chybu, keď v čl. 2 ods.
3 v písm. b/ a v písm. e/ je uvedený rovnaký text „a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky“.
V čl. 14 ods. 7 odporučil vypustiť text „ako aj pri hlasovaní o jeho jednotlivých
ustanoveniach“, keďže o tomto sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - textáciu čl. 13 ods. 9 odporučil bližšie špecifikovať a to
tak ako to bolo riešené na zasadnutí mestskej rady.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - uviedol, že minimálne o uznesení a jeho časti
sa musí rozhodovať 3/5 väčšinou. Odporúčal upraviť aj text v čl. 14 ods. 7 v súvislosti
s individuálnou poruchou hlasovacieho zariadenia, kedy by mal poslanec hlasovať
aklamačne. Text čl. 13 ods. 9 odporučil ponechať vo všeobecnosti, pričom bude uplatnené
zvykové právo a ďalšieho člena pracovného predsedníctva bude primátor určovať v poradí.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - citovala príslušné ustanovenie zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 12, keď hlasovanie 3/5
väčšinou je potrebné pri schvaľovaní nariadenia.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Pripomienky vznesené na rokovaní mestského zastupiteľstva boli považované za
technické, preto sa o nich osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 572
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválených pripomienok.

Materiál č. 9.1
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN
č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní
ocenení mesta Trnavy
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Návrhy na udelenie ocenení mesta za rok 2016, ktorých termín predkladania bol
stanovených do 31.12.2016, prerokovala Komisia na udeľovanie ocenení. Komisia vydala
stanovisko v zmysle čl. 12 bod 3 a čl. 17 bod 3 a odporučila mestskému zastupiteľstvu udeliť
ocenenia v súlade s predloženým návrhom.
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, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 573,
ktorým bolo schválené udelenie ocenení
mesta Trnava za rok 2016 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
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Materiál č. 10.1
Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Kalinčiakova 24, Trnava ako súčasti
Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle žiadosti
Rímskokatolíckej cirkvi Trnavskej arcidiecézy ako zriaďovateľa Cirkevnej materskej školy sv.
Alžbety, Ustianska 11, Trnava. Súhlasné stanovisko mesta, v ktorom sa bude škola
nachádzať, je potrebné v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. l/ zákona č. 596/2003 Z. z. pri
zaraďovaní do siete škôl a školských zariadení. Záujmom zriaďovateľa je rozšíriť kapacitu
materskej školy o elokované pracovisko, keďže každoročne stúpa záujem o zápis detí do
cirkevnej materskej školy. V prípade schválenia žiadosti je povinnosťou mesta Trnava
v zmysle § 6 ods. 12 písm. b/ zákona č. 596/2003 Z. z. prispievať škole a jej súčastiam na
osobné a bežné prevádzkové výdavky. Komisia školstva a vzdelávania MZ i Mestská školská
rada Trnava dali k žiadosti súhlasné stanovisko.
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, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 574
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 10.2
Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na Ulici Študenská 16,
Trnava
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle žiadosti
riaditeľa Klastra regionálneho rozvoja - západné Slovensko. Súhlasné stanovisko mesta,
v ktorom sa bude škola nachádzať, je potrebné v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. l/ zákona
č. 596/2003 Z. z. pri zaraďovaní do siete škôl a školských zariadení. Súkromná základná
umelecká škola na Študentskej ulici v Trnave plánuje zameranie na nadštandardnú výchovu
a vzdelávanie v rozšírenej forme štúdia pre talentovaných žiakov. V prípade schválenia
žiadosti je povinnosťou mesta Trnava v zmysle § 6 ods. 12 písm. b/ zákona č. 596/2003 Z. z.
prispievať súkromnej škole na osobné a bežné prevádzkové výdavky. Komisia školstva
a vzdelávania MZ i Mestská školská rada Trnava dali k žiadosti nesúhlasné stanovisko.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním neodporučila MZ žiadnu z alternatív, ktoré boli
súčasťou materiálu. Materiál postúpila na rokovanie mestského zastupiteľstva bez svojho
stanoviska.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Keďže súčasťou materiálu boli dve alternatívy, hlasovalo sa o nich osobitne, v poradí ich
uvedenia v materiáli.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržali sa 6, nehlasoval 0) bola prijatá alternatíva I., t. j.
neschvaľuje zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave, so sídlom Študentská
16.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 575
v zmysle alternatívy I.

Materiál č. 11.1
Informácia o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku a plnenia opatrení
z predchádzajúcich kontrol v meste Trnava vykonanej NKÚ SR v termíne od
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19.07.2016 do 25.11.2016 a o prijatých
nedostatkov
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík

opatreniach na odstránenie zistených

Najvyšší kontrolný úrad SR na základe Plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 a v súlade
s poverením predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 1638/08
z 13.7.2016 vykonal v dňoch od 19.7.20116 do 25.11.2016 kontrolu stavu verejných financií
a majetku v meste Trnava a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v meste Trnava.
Kontrolovaným obdobím bol rok 2015 a v prípade potreby objektívneho zhodnotenia
preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia. Na základe výsledkov kontroly bol
vyhotovený protokol, v ktorom sú uvedené kontrolné zistenia. S obsahom protokolu
o výsledkoch kontroly bol oboznámený primátor mesta 12.12.2016. Primátor mesta bol
požiadaný o informovanie mestského zastupiteľstva o výsledkoch kontroly i prijatých
opatreniach. V termíne do 31.3.2017 je mesto povinné predložiť správu o plnení, resp.
splnení prijatých opatrení, vrátane dokladov preukazujúcich tento stav.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - podotkol, že dostal sa mu do rúk protokol z kontroly
NKÚ s obsahom 32 strán a bolo by dôstojné a správne, aby ho mali k dispozícii všetci
poslanci. Považuje to za nie zanedbateľnú vec, aby sa s ním oboznámili všetci poslanci.
Poslanci by mali byť o ňom informovaní v celom rozsahu a nielen o výťahu z neho
a opatreniach, ktoré mesto prijalo.
Následne vystúpil s prezentáciou. Ako prvé sa zaoberal zverejňovaním zmlúv. Jeden
z vážnych dôvodov, ktoré boli vytknuté kontrolou, bolo systematické nedodržiavanie zákona
č. 211/2000 Zb. Z registra zmlúv mestskej stránky zistil, že boli zverejnené po ukončení
kontroly, boli podpísané boli s termínom 9.12.2016. Bolo to 20 zmlúv, ktoré chcel
prezentovať a týkali sa autorských práv, článkov, fotografií a príspevkov do Noviniek
z Radnice. Zmluvy boli podpísané 9.12.2016, ale zverejnené 3., 4., 5.1.2017. Následne
vzniesol pripomienky k čl. 2, 3 a bodu 3 ďalšieho ustanovenia zmluvy, zverejnenej ako prvej
v poradí. Za štyri pracovné dni mal autor vytvoriť dielo a odovzdať ho mestu. Je tam aj
ambiciózne dlhé plnenie na zmluvu. Keďže zmluvy neboli v termíne zverejnené, preto neboli
účinné, odmeny v zmysle nich vyplatené boli bez právneho titulu, porušené rozpočtové
pravidlá, časová nemožnosť plnenia zmluvy. Podotkol, že číslo Noviniek z Radnice
v decembri 2016 nevyšlo.
Nechal na primátora mesta posúdiť
tieto zmluvy a zaujať identické stanovisko
k zodpovedným zamestnancom tak ako to bolo v iných prípadoch.
Ďalšia prezentácia sa týkala nezúčtovanej dotácie Štúdia tanca a pohybu Alegria vo výške
1 000,- eur. Následne poukázal na postup mesta v danej veci /citoval z protokolu NKÚ/.
Mohlo by sa zdať, že mesto konalo v rámci interných pravidiel a noriem, nebola zúčtovaná
a následne sa riešila právnou cestou na Okresnom súde Trnava. Mesto si však 7.6.2016
u tohto dlžníka objednalo vystúpenie na Trnavskom jarmoku 2016 a zaplatilo za vystúpenie.
Rovnako Správa kultúrnych a športových zariadení mala ďalšie tri objednávky voči tomuto
združeniu, ktoré boli i zaplatené. Zaujímal sa, prečo združenie neprevzalo doručenku súdu,
ani z mesta, ale objednávky si dokázalo prevziať.
Čo vykonalo mesto v tom, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá a u vlastného dlžníka si objedná
ďalšie služby. Žiadal primátora vec preveriť a o prijatých opatreniach žiadal informovať
poslancov.
/Prezentácia poslanca tvorí prílohu zápisnice./
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval na vystúpenie poslanca. Za
zverejňovanie týchto zmlúv zodpovedá zastupujúci vedúci Kancelárie primátora Vančo, podá
vysvetlenie. V prípade pochybenia ho čaká rovnaký osud ako ďalších zamestnancov, pri
ktorých boli kontrolou zistené pochybenia. O nezúčtovanej dotácii vedel, bol na ňu
telefonicky
upozornený
jedným
z poslancov
pre
konaním
akcie.
Obratom
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kontaktoval riaditeľa SKaŠZ pána Turčana, s tým, že vystúpenie musí byť zaplatené
v hotovosti, priamo na mieste. Následne vec rozobral s prednostkou mestského úradu. Prišlo
sa na to, že neexistuje, ani nikdy neexistoval postup, aby sa útvary, resp. organizácie mali
tento druh informácie, o pohľadávkach. Hlavnou úlohou je preto nastavenie procesu, aby sa
toto nemohlo zopakovať.
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka MsÚ - uviedla, že materiál o kontrole NKÚ bol
urobený podľa vzoru ako v uplynulom období. Problém s rozdistribuovaním protokolu
poslancom nie je a rovnako sa bude postupovať v budúcnosti. K dotácii uviedla, že na úrade
neexistuje jednotný systém, preto sa plánuje so zavedením jednotného ekonomického
systému a systému verejného obstarávania. Zároveň podotkla, že prijatých bolo 14 opatrení,
z ktorých sa posledné do materiálu nedostalo, za čo sa ospravedlnila.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 576
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 12.1
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2016
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
Správa, ktorú hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 18f
zákona č. 369/1990 Zb., plánu kontrolnej činnosti a zásad postupu pri uplatňovaní zákona č.
9/2010 o sťažnostiach v podmienkach samosprávy.
Hlavný kontrolór je povinný podľa § 18 f ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. na požiadanie
bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo
primátorovi.
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 5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 577
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 12.2
Informatívna správa o výsledkoch
30.11.2016 do 14.02.2017
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz

kontrol

ukončených

a rozpracovaných

od

Správu o výsledkoch kontrol za uvedené obdobie predkladá hlavný kontrolór v súlade s §
18f ods. 1, písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. 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.
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, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 578
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 13.1
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2016
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Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Materiál predkladaný v súvislosti s plnením uznesenia MZ č. 401/2016. Súčasťou
vyhodnotenia boli informácie týkajúce sa predmetnej akcie - lokalita, kultúrny program,
atrakcie ľudovo-technickej zábavy, občerstvovacie centrá, komerční predajcovia,
predvádzanie ukážok ľudových remesiel. V rámci rozpočtu jarmoku boli osobitne uvedené
príjmy a výdavky, ich rekapitulácia, porovnanie s rokom 2015 a zdôvodnenie úpravy
položiek. Dosiahnutý hospodársky výsledok 92 512,28 eura je najlepší za ostatné obdobia,
k čomu prispelo zvýšenie poplatkov za predajné miesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - žiadal zdôvodniť zníženie výnosu z kolotočov.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora - v predchádzajúcom ročníku jarmoku to
bola čiastka 35 000,- eur. Výberového konania pri ostatnom ročníku sa zúčastnil jeden
záujemca, ktorý ponúkol sumu 25 000,- eur.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 579
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 13.2
Odstúpenie od Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Medzi Mestom Trnava a spoločnosťou MEDIAFLASH, s.r.o., Trnava bola uzavretá
zmluva na organizovanie vianočných trhov v Trnave, v zmysle uznesenia MZ č. 157/2011 a §
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Podľa čl. 10 bod 10.3 písm. c/ predmetnej zmluvy, môže
mesto písomne odstúpiť od tejto zmluvy v lehote od 1.1 do 31.3. kalendárneho roka, a to bez
udania dôvodu. Mesto sa zaviazalo umožniť počas trvania zmluvy bezodplatné užívanie
verejného priestranstva na vianočné trhy, vrátane bezodplatného užívania mobiliáru.
Spoločnosť požaduje väčší záber verejného priestranstva, bezplatne užívaný mobiliár vracia
poškodený a opotrebený, čím vznikajú mestu náklady na jeho údržbu a opravy. V roku 2016
si spoločnosti umiestnila na verejnom priestranstve tri reklamné banery, bez povolenia
mesta, na základe čoho bolo začaté konanie zo strany mesta vo veci uloženia pokuty. Návrh
na odstúpenie od zmluvy bol predložený na základe vyššie uvedených dôvodov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - podotkol, že v prípade
vypovedania zmluvy treba riešiť aj otázku, komu presunúť organizáciu Vianočných trhov
2017. Mali by pokračovať pod vedením mesta, potrebné je však ich finančné zabezpečenie.
Podal návrh na presun zisku z TTJ 2016 vo výške cca 90 000,- eur na organizačnú prípravu
Vianočných trhov 2017. Preferoval na tejto akcii menej komercie a viac sviatočného ducha
k tejto téme, zachovať pekný model vianočnej dediny a s tým spojený sviatočný kolorit.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - pýtal sa vedenia mesta, či v súvislosti s odstúpením
od zmluvy, je to návrh mestského úradu alebo či sa s týmto stotožňuje vedenie mesta, čo je
dôležité pre rozhodnutie. Zároveň sa zaujímal, či mesto má predstavy, čo všetko bude
potrebovať i s akým finančným nárokom. Proti návrhu poslanca Pekarčíka námietky nemal.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - rozprávalo sa o vianočných trhoch
i o jarmoku, smerovanie akcií, vytváranie zisku alebo skvalitnenie podujatia. Vianočné trhy
neboli úplne pod našou kontrolou a zvažovalo sa, či by sme boli schopní robiť na vianočných
29

trhoch to, čo robíme na jarmoku. Prvou vecou bolo vyhlásenie novej súťaže za úplne iných
podmienok, vrátane ekonomickej návratnosti a investícií do svetelnej výzdoby. Alebo
pokračovať vo vianočných trhoch pod taktovkou mesta. Po dohode poslaneckých klubov
vzišiel návrh, ktorý je predložený. Samotné odstúpenie od zmluvy by nemalo zmysel, ak by
sme do akcie nevložili investície.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - sa pýtal, či chce niekto z vedenia mesta zareagovať na
list, ktorý dostali všetci poslanci.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - pravidlá boli nastavené ešte v roku
2011 a v zmluve bolo uvedených viacej vecí, s ktorými sa nestotožňoval, napr. organizátor
používal bezplatne mestské vybavenie, ktoré vracal poškodené a znečistené, bezplatný bol
záber verejného priestranstva na určité obdobie. Tiež poukázal na spätný zisk, ktorý by
mesto malo mať. Konštatoval, že na vianočných trhoch boli stánky, ktoré vyzerali ako zimný
jarmok, niektorý sortiment bol stupídny, nehodiaci sa do vianočného času a možno i tá
ekonomika. Uviedol, že bol za nastavenie nových pravidiel a to stanoviť platbu za verejný
priestor, úhradu za použitý mobiliár, riešiť nový vzhľad stánkov a nastavenie ďalších
pravidiel. Uviedol, že mesto vianočné trhy urobiť vie a možno i v lepšej kvalite. Nebránil sa
ani riešeniu napr. správcom, ktorý by veci zabezpečoval v teréne.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - podotkol, že primátorovi rozumie a v jeho súčasnom
postavení nie je to jednoduché. Pretože každé riešenie má veľa plusov i mínusov a každé
rozhodnutie bude kritizované. Odporučil nájsť kompromis, bez ohľadu na politické
začlenenie. Zdôraznil, že v zmluve na vianočné trhy z roku 2011, ktorú schválilo mestské
zastupiteľstvo, na návrh Ing. Bystríka Stanka bola zapracovaná podmienka s možnosťou
vypovedania zmluvy do 31.3. kalendárneho roka, čo dáva Mestu priestor na odstúpenie od
zmluvy bez udania dôvodu. Vyslovil podporu riešeniu, ktoré bude predložené vedením
mesta. Následne upozornil na termín v návrhu uznesenia, ktorý nemôže byť do 10.4.2017,
keď možný termín výpovede zo zmluvy je do 31.3.2017. Považoval to za elementárne
pochybenie.
Spomenul tiež novoročný koncert vo Františkánskom kostole, čo je dobrá akcia s vážnou
hudbou v úvode roka, bez vyberania vstupného. Ľudia sú spokojní, nepozerá sa na to po
komerčnej stránke. Ak by bola ponuka koncertu komerčná, môžu byť pozvaní aj iní interpreti,
avšak s výberom vstupného.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - stotožnil sa s kolegom Butkom.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - odporučil text uznesenia spresniť a odvolať sa
na príslušné ustanovenie zmluvy.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - žiadal, aby predbežný návrh na organizovanie
Vianočných trhov 2017 bol predložený mestskej rade na rokovanie 21.3.2017, aj
v mimoriadnom režime a následne mestskému zastupiteľstvu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 580
v zmysle prerokovávaného materiálu a technickej pripomienky poslancov Galbavého
a Butka.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 581
v zmysle poslaneckých návrhov poslancov Pekarčíka a Bošnáka.

Materiál č. 14.1
Organizačné zabezpečenie podujatia „Májový kvet 2017“
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Obsahom materiálu bolo organizačné zabezpečenie už 8. ročníka tohto podujatia, ktorý
bude prebiehať 10. až 12. mája 2017. Podujatie je určené širokej verejnosti a tematicky
zamerané ku Dňu matiek. Okrem sprievodných akcií venovaných ženám, návštevníci získajú
inšpirácie na výsadbu, ale aj možnosť zakúpiť si rôzne druhy kvetov, stromov, kríkov,
zeleninových plánt. Odborníci poskytnú poradenské služby v oblasti starostlivosti o flóru.
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Novinkou bude poradenstvo renomovanej firmy, ktorá sa zaoberá biologickou ochranou
rastlín a záhrad bez chemickej ochrany, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému
zdraviu. Súčasťou materiálu bol prehľad o výške nájomného za predajné zariadenia
a prenajatú plochu pozemku a návrh finančného rozpočtu podujatia v členení príjmov
a výdavkov podľa jednotlivých položiek.
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, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 582
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 15.1
Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných
prác a poskytnutie služieb na rok 2017
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Mesto Trnava ako verejný obstarávateľ má povinnosť pri zadávaní zákaziek na dodanie
tovaru, uskutočňovanie stavebných prác, poskytovanie služieb postupovať v zmysle
ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b/ zákona č. 343/2015 Z. z. Dokument bol spracovaný v zmysle
čl. 5 Smernice primátora mesta a obsahuje požiadavky jednotlivých organizačných zložiek
Mesta Trnava v zmysle jednotlivých rozpočtových kapitol rozpočtu mesta.
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. 583
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 15.2
Informačná správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch
verejného obstarávania s hodnotou dodania tovaru a poskytnutia služieb nad
finančný limit 20 000 EUR a uskutočnenia stavebných prác nad finančný limit 70 000
EUR, za obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Materiál poskytol prehľad o uskutočnených verejných obstarávaniach za uvedené
obdobie. Súčasťou materiálu bola tabuľková časť s prehľadom verejných obstarávaní za
Mesto Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava a Správu kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava. Obsahovala údaje o predmete obstarávania, type zákazky, resp.
postupe, počte záujemcov, doručených ponukách, termín vyhlásenia a ukončenia súťaže,
kritériá hodnotenia ponúk v %, predpokladaná hodnota zákazky, cena zo súťaže s DPH
a bez DPH, úspora zo súťaže, vybratý uchádzač. Tabuľka doplnená o zloženie komisií na
vyhodnocovanie cenových ponúk bola poslancom dodaná na základe požiadavky mestskej
rady.
Spravodajca v závere spravodajskej správy prečítal informáciu z odborného útvaru
verejného obstarávania v súvislosti s otázkou vznesenou na rokovaní mestskej rady. K
informovaniu poslancov MZ o prebiehajúcich súťažiach bol uvedený, prostredníctvom
spoločnosti TT-IT s.r.o., do užívania modul e-governmentu a to verejné obstarávanie. Útvar
verejného obstarávania v tomto module, ktorého link je uvedený na webovom sídle Mesta
Trnava, zverejňuje všetky začaté verejné obstarávania bez ohľadu na finančný limit zákazky.
Zverejňovanie prebieha vždy v deň zadania zákazky. Poslanci MZ majú tak možnosť
oboznámiť sa s konkrétnymi verejnými obstarávaniami, s dokumentmi, ktoré sú taktiež
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priložené a v prípade svojho záujmu o účasť v komisii, môžu prejaviť svoj záujem.
Zároveň v prípade podlimitných zákaziek, kde zákon stanovuje potrebu komisie na
vyhodnotenie ponúk, zamestnanci útvaru verejného obstarávania navrhujú p. primátorovi
členov komisia aj z radov poslancov MZ, ktorí podľa zákona č. 343/2015 Z. z. spĺňajú
podmienky na účasť.
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 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 584
v zmysle prerokovávaného materiálu a doplnenej tabuľkovej časti.

Materiál č. 16.1
Informácia o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP KM Trnava za obdobie
04/2016 – 01/2017
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Činnosť Sprostredkovateľského orgánu bola začatá prípravou dokumentácie
k overovaniu spôsobilosti realizovať práva a povinnosti sprostredkovateľského orgánu.
Proces prebiehal v mesiacoch apríl až jún 2016 a následne dodatočné overovanie
v mesiacoch október - november 2016. Po úspešnom ukončení tohto procesu bola
9.11.2016 podpísaná Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu orgánom
sprostredkovateľským.
Prerokovávaná
správa
obsahovala
informácie
o sprostredkovateľskom orgáne, financovaní orgánu, projekte v rámci špecifického cieľa 6 Technická pomoc, o vyhlásených výzvach v roku 2016, stave implementácie Integrovaného
operačného systému na Sprostredkovateľskom orgáne mesta Trnava a Regionálnej
integrovanej územnej stratégii Trnavského samosprávneho kraja a Integrovanej územnej
stratégii udržateľného mestského rozvoja.
V závere spravodajskej správy poslanec Butko žiadal, aby v každom takomto materiáli,
mali poslanci uvedené, čo sme z toho dostali v nadväznosti na náklady s IROP-om spojené.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - vyslovil názor na európske projekty od roku 2006,
riešenie projektu VIA Tirnavia s objemom 119 mil. eur, ale i viaceré projekty realizované
z mestských peňazí. Poukázal na tlačovú konferenciu poslancov Národnej rady SR
z 27.2.2017 v médiách, keď sa dva dni pred uzavretím výzvy menil formulár v niekoľkých
slovách a niektorí žiadatelia boli preto vylúčení. Spolufinancovanie konečného užívateľa vo
výške 5% považoval za veľmi zlé, pretože ak chce obstarávateľ projekt urobiť, tak to môže
byť i 50%. Záujem o projekt nemôže byť postavený len na 5% spolufinancovaní.
Následne poukázal na technickú chybu vo formulácii návrhu uznesenia, ktorú žiadal opraviť.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 585
v zmysle prerokovávaného materiálu a pripomienky poslanca Butka.

Materiál č. 17.1
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 28.2.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od
24.11.2016 do 8.2.2017
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
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Štandardný materiál, ktorým bolo vyhodnocované plnenie uznesení k termínu konania
mestského zastupiteľstva a návrhy gestorov na úpravu textu, termínov uznesení, resp.
zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva.
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, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 586
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Týmto boli prerokované všetky materiály zaradené do programu rokovania februárového
zasadnutia mestského zastupiteľstva.

V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „18. Rôzne“. Písomné
materiály v tomto bode programu zaradené neboli.
Zaznamenané boli nasledovné vystúpenia poslancov :
A/
p. Juraj Fuzák
Poslanec uviedol, že na rokovaní chcel hovoriť, respektíve mal v pláne spraviť porovnanie
podpory športu v Trnave s ostatnými krajskými mestami. K termínu zasadnutia neboli všetky
informácie z krajských miest k dispozícii, tak k tejto téme vystúpi na niektorom z ďalších
zasadnutí.
Vo svojom vystúpení sa venoval téme inej, v poslednom období však vo verejnosti
rezonujúcej, a to hazardu. Na základe prezentovaných záležitostí navrhol, aby sa do
ďalšieho, resp. po dohode aj do júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva pripravil
návrh uznesenia, ktoré by v skratke hovorilo o tom, že všetky peniaze, ktoré mesto Trnava
získa ako príjem z prevádzkovania hazardu a hazardných hier investuje do výstavby
športovej a voľno časovej infraštruktúry.
/Celý text príspevku je prílohou zápisnice./
Po vyzvaní návrhovou komisiou na prijatí uznesenia netrval, požiadal však o plnenie
úlohy, s ktorej návrhom vystúpil.

B/
Ing. Jozef Čavojský
Poslanec mal záujem vystúpiť s diskusným príspevkom k rómskej problematike, ktorého
téma bola rozobratá už v rámci materiálu č. 6.2. Z tohto dôvodu sa vzdal vystúpenia
a príspevok odovzdal v písomnej forme.
/Text príspevku bol odovzdaný písomne./

C/
Mgr. Rastislav Mráz
Poslanec vystúpil s prezentáciou k téme, ktorá vo veľkej miere v ostatnom období rezonuje efektivita mestského úradu s prihliadnutím na nárast počtu zamestnancov mestského úradu,
čo si vyžaduje i markantný nárast výdavkov na ľudské zdroje. Informácie k tejto téme sa dosť
rôznia, preto prezentoval výsledky svojho zistenia na mestskom úrade. Nárast
zamestnancov na úrade, k 1.1.2016 do bol stav 199, v čom nie sú zahrnuté materské
dovolenky. K 31.12.2016 to bolo 223, z čo vyplýva, že odišlo 20 zamestnancov a nastúpilo
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44 nových. Neodchádzali len ľudia v dôchodkovom veku, ale často krát i v produktívnom
veku. Z 12 vedúcich odborov zostalo iba 5 a takmer každý piaty zamestnanec na mestskom
úrade je nový. Zásadnou informáciou je cezročný nárast zamestnancov - 24, celkovo nárast
o 12%. Následne informoval o trende prijímania nových ľudí podľa jednotlivých mesiacov
a na odboroch. Najväčší nárast zamestnancov bol na odboroch : kancelária primátora,
kancelária prednostky, odbor územného rozvoja a koncepcií, odbor sociálny, odbor dopravy
a komunálnych služieb. Pribudli tiež nové útvary: verejného obstarávania, projektového
manažmentu a útvar pre IROP. K nárastu prišlo i napriek tomu, že nemá žiadne vedomosti
o tom, že by bola prijatá nová legislatíva na prenesenie povinností na mesto.
Poukázal na vývoj zamestnancov mestského úradu v prepočtoch podľa rokov 2011 - 2016,
z informácií, ktoré čerpal zo záverečných účtov. Predložil čísla podľa prepočtu a rokov 2011 186, 2012 - 187,1 , 2013 - 174, v roku 2014 to bolo 190 zamestnancov, v 2015 údaj nebol
zverejnený.
Podľa doručeného anonymu mnohí z týchto zamestnancov /uvedený na slajde/ majú platové
podmienky nad úroveň kmeňových zamestnancov. Informácie si overiť nevie, pretože sú
chránení zákonom o ochrane osobných údajov. Prezentoval osobitné platové podmienky
zamestnancov mimo tabuľkový systém. Toto vytvára zvýšené nároky na platy, 1 mil. eur.
Bude rád, ak sa to vypočíta pri záverečnom účte. Poukázal tiež na dohody uzavreté v roku
2016. Viacerí z dohodárov sú hradení z položiek, ktoré nie sú v kapitole 16. Ľudské zdroje.
Spomenul dohody a položky rozpočtu v iných kapitolách u pána Nízla, Nižňanského,
Nedoroščíka a prehľad o počte dohôd podľa mesiacov /386/.
Aby získal informácie 7.12.2016 podal ústnu žiadosť na mzdovom referáte ako poslanec.
Žiadané informácie /inventúra zamestnancov podľa zoznamu a dohodári podľa mesiacov/
neboli chránené zákonom a referát ich mal k dispozícii. Následne sa dotazoval o vybavení
žiadosti a odkázaný bol na pána vedúceho Bazalu. Po telefonickej dohode s ním som sa
dohodol na písomnom zaslaní požiadavky mailom, ktorú rozšíril o zoznam zamestnancov
s osobným platom. Informácie do termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva 13.12.2016
nedostal. Dňa 21.12.2016 dostal informáciu o zamietnutí žiadosti. Namiesto zoznamu
zamestnancov mu bol doručený prehľad a zoznam ľudí s osobným platom mu doručený
nebol. Doručený mu bol list bez podpisu a prečítal text listu v plnom znení.
Primátora požiadal mailom o nápravu veci, ktorú mu sľúbil nápravu. K tomu nedošlo, preto
6.1.2017 podal žiadosť ako občan informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. s presným
znením otázok. Odpoveď mu bola v termíne doručená.
K procesu získania informácií z mestského úradu uviedol, že na základe uvedených
skutočností má slovo poslanca menšiu váhu ako slovo občana. Postup považuje ako šikanu
zo strany vedenia mesta a žiadal, aby nebol oslovovaný ako „poslanec“, ale ako „občiansky
aktivista“.
/Prezentácia je prílohou zápisnice./
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - nemá pocit o šikane. Postavenie poslanca
a občana uviedol, že o tom, čo môže poslancovi poskytnúť, si nechal urobiť prehľad. Objavili
sa čísla nárastu počtu zamestnancov, má informácie o 16 nových zamestnancoch, v čom nie
je dlhodobá práceneschopnosť, materská dovolenka. Nespochybnil nárast počtu
zamestnancov ako takých, nespochybnil ani nárast počtu projektov a agendy. Adekvátna
bola otázka, či je efektívne narábanie s peniazmi a či chod úradu je taký efektívny, aký by
mohol byť; vždy je však nejaký priestor na zlepšenie a efektivitu. Ani teraz netvrdí
o najefektívnejšom fungovaní alebo že by bol mestský úrad bez problémov. Základné
posudzovanie sa robí vo vnútri, kto má koľko agendy, aký priestor si vyžaduje a pod. a to sa
vyhodnocuje. Stále sa deje budovanie procesu a efektívneho kolektívu. Na nezávislý pohľad
zvonku môže prísť agentúra, môže poukázať na procesy, rezervy. S prípravou procesného
auditu nemá problém, o čom sa možno baviť na niektorom z ďalších zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Spomenul fluktuáciu zamestnancov, s tým problém nemá, ani nespochybňuje
to. Sú to aj objektívne dôvody /dlhodobá PN a MD/ i zlá situácia na pracovnom trhu.
Neadekvátne požiadavky ľudí a ich príchod, odchod napr. po skúšobnej dobe a pod. Do
najbližšieho zastupiteľstva vypichne napr. dva životopisy a možno zistiť v agentúrach podľa
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toho hodnotu zamestnanca na trhu práce v nadväznosti na osobitný plat. Na budúce si môže
pripraviť od roku 2010 do roku 2016 vývoj odmien podľa zamestnancov, priemernú mzdu
zamestnancov a koeficient priemernej mzdy v národnom hospodárstve a celkového objemu
finančných prostriedkov v organizácii.
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka MsÚ - systemizáciou pracovných miest
a stavom zamestnancov sa začala zaoberať po nástupe do funkcie. Agenda jednoznačne
pribúdala a z viacerých útvarov bolo počuť, že prácu nestíhajú. Dostala sa aj k auditu z roku
2004-2005, ktorý len potvrdil to, v akom stave mestský úrad je. Pre vysvetlenie uviedla, že
systemizácia pracovných miest hovorí o tom, že máme organizačný poriadok a pracovné
aktivity, ktoré by sa mali na mestskom úrade robiť. Pracovné aktivity by mali byť
zabezpečené nejakým počtom pracovných miest a tieto obsadené nejakým počtom ľudí.
Systemizácia z roku 2016 nebola naplnená. To sa týkalo energetického útvaru, odboru
územného rozvoja a koncepcií, odboru investičnej výstavby, odboru dopravy a komunálnych
služieb, ktoré boli dlhodobo poddimenzované, čo znamenalo, že práca sa dlhodobo
rozdeľovala medzi viacerých zamestnancov. I to bolo možno dôvodom, že ľudia odchádzali
aj v priebehu roka. Počet zamestnancov v priebehu roka 2016 narastal, čo bolo spôsobené
odchodom na materskú dovolenku, rodičovskú, dlhodobé PN a zastupovanie na jednom
mieste bolo niekedy 2 aj 3 krát. Presne je spísaná agenda, ktorá bola novo zabezpečovaná,
minimálne vytvorenie pozície energetického manažéra, presun agendy zo spoločnosti FCC,
odpadové hospodárstvo, participatívny rozpočet, pribudlo 14 projektov, ktoré sa robili v rámci
úradu, vytvorilo sa obslužné integrované miesto IOMO, začali sa predstihovo robiť
archeologické výskumy, inak sa začala robiť agenda verejného obstarávania, spracovával
sa komunitný plán, posilnila sa komunikácia voči občanom, zriadil sa sprostredkovateľský
orgán na úrovni mesta, inak sa začali robiť architektonické súťaže. Agenda si vyžadovala
nových ľudí a nové prístupy ako robiť. Téma navýšenia mzdových prostriedkov potrebuje
vysvetlenie. V programe 16 sú zamestnanci úradu, tento program má viaceré položky,
sociálne, školenia a odvody; aj v iných programoch sú zamestnanci napr. v 23
priemyselného parku. Došlo k úprave v priebehu roka 2016, keďže sa vytvoril nový
projektový tím, stav sa navýšil o 3,5 zamestnanca, v položke platy zamestnancov bola
plánovaná aj valorizácia miezd vo výške 4%. K spomenutej otázke budovania tímov uviedla,
že ak sa to má robiť inak, musí sa to robiť aj s inými ľuďmi, pretože niektorí majú záujem
začať robiť svoju prácu inak, iní nie. Ide to pomaly, pretože pri budovaní tímu nemožno začať
od ľudí, aby napr. po 10 rokoch začali robiť inak. Cesta bude dlhá, lebo ak sa má tím vytvoriť,
znamená to aj nejakú obnovu.
Odpoveď na požiadavky poslanca Mráza si vyhodnotí smerom do vnútra úradu, voči ľudom,
ktorí vec zabezpečovali. V akom stave išla odpoveď, asi to neustriehla, berie na seba,
rovnako i odoslanie odpovede bez podpisu.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - vystúpil s faktickou pripomienkou. Nehodnotil príspevok
poslanca Mráza, ale mrzí ho otázka platov, preto by bol nerád, aby sa bavilo, keď veci nie sú
overené.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - váži si vystúpenie poslanca Mráza, s ktorým
spolupracuje na úrovni Výboru mestskej časti Linčianska a za vyslovený názor ho
neodsudzuje. Mestský úrad by sa nemal uberať znižovaním počtu zamestnancov, aby
neutrpela kvalita práce. Príchodom nového primátora je širšia agenda a zlepšenie nastáva aj
z titulu vybavovania požiadaviek poslancov.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - reagoval na povedané skutočnosti. Podľa toho by to
znamenalo, že nevieme obsadiť pracovné miesta. Práve naopak, trend je o tom, že máme
prezamestnanosť. Vyjadril sa k záležitosti auditu, ktorý mal byť urobený pred rokom a nie až
po vznesenej kritike z radov poslancov i verejnosti. Procesný audit 2004 - 2005 na úrade
zastrešoval a bola zistená prezamestnanosť a nadstav 7 zamestnancov. Ak sa hovorilo
o organizačných zmenách, každá zmena sa dá odôvodniť, ale zmeny mali byť predmetom
informovania mestského zastupiteľstva primátorom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Prežil nejakú pracovnú etapu na
mestskom úrade a skonštatoval, že požiadavky poslancov boli vždy riešené na počkanie,
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bez ohľadu na politickú príslušnosť. Vybavenie tej svojej považuje za škandál. Následne sa
vyjadril, že prezentoval fakty, ktoré dostal z mestského úradu.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - v rámci faktickej pripomienky vyjadril prekvapenie zo
správy prezentovanej kolegom Mrázom a reagoval na vystúpenia. Uviedol, že na meste bol
viceprimátorom a potvrdil vyjadrenie kolegu Mráza. Veľa ľudí mu kládlo otázku, kedy skončí
prezamestnanosť na úrade a veľa ľudí odíde. Aj vtedy boli úlohy, povinnosti i vtedy ľudia
zabezpečovali prácu. Už vtedy sa verejnosť na to pozerala tak, že máme na úrade
zamestnaného „hocikoho“. Chápal obsadzovanie tabuľkových miest, pričom spomenul
zdôvodnenie predložené pani prednostkou, a jej vyjadrenie tiež „ochotu“ robiť veci inak.
Verejnosť je na tieto veci citlivá, týka sa to verejných firiem i štátnej správy. Preto sa robia
opatrenia na optimalizáciu stavu, aby sa ten stav, hlavne mzdových nákladov optimalizoval.
Ak sa verejnosť dozvie o prijatí nových zamestnancov, o navýšení mzdových prostriedkov
o 1 mil. eur, bude sa to ťažko zdôvodňovať. V súvislosti s organizáciou vianočných trhov
uviedol, že neočakáva nárast zamestnancov na ich zabezpečenie, i keď chápe, prečo si
mesto akciu chce robiť vo vlastnej réžii. Nebráni sa ani porovnaniu prezentovaných údajov
s inými rokmi. Na záver sa vyjadril k záležitosti dobrého manažéra. Uviedol, že
najjednoduchší spôsob pri nástupe do firmy je vymeniť ľudí. Dobrý manažér je však ten,
ktorý si tím dokáže postaviť na svoju stranu a ten za neho „kope“.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - hovoril o svojich možnostiach pri nástupe
do funkcie primátora mesta, možnosť vyskúšať a prispôsobiť sa novému postupu. Teraz je
čas, urobiť náhľad aj zvonku. Spomenul audit 2004-2005 a konštatoval, že keď boli z neho
poznatky, sa opatrenia neurobili. Vystúpenie poslancov si berie k srdcu v tom pozitívnom
zmysle a s poskytnutím informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. budú vyvodené
dôsledky; postup z úradu považoval za neakceptovateľný. Odporučil pýtať sa, či sú výsledky
adekvátne k použitým prostriedkom a z tohto dôvodu hovorí o audite. Diskusii je otvorený
a nerád by skĺzal do emočných zón.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - čísla prezentované poslancom
Mrázom sú skresľujúce, resp. vytrhnuté z kontextu. Navýšil sa počet zamestnancov, ktorí
boli rozložení vo viacerých položkách. Napr. zamestnanci priemyselného parku sú zaradení
pod mestským úradom a zvýšenie výdavkov v kapitole 16 bolo aj z dôvodu valorizácie platov
zamestnancov, ktoré sa navyšujú všeobecne. Treba preto robiť porovnanie komplexne.
V súvislosti s efektivitou spomenul jarmok, ktorého ostatný ročník bol hodnotený ako jeden
z najlepších a so ziskom vo výške 90 tisíc eur.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - uviedol, že v období spracovania auditu 2004-2005
bol zástupca primátora mesta a preto sa k veci vyjadril. V 1994 bolo na úrade 90
zamestnancov a každým rokom pribúdala agenda, niekedy až lavínovo a niekedy bežne.
Z auditu bol výsledok, o ktorom rokovalo vedenie mesta. Jedným z možných riešení bola
organizačná štruktúra mestského úradu, v členení na odbory a úseky /tie boli pod odborom
dva/. Bol jeden vedúci úseku a druhého agendu robil vedúci odboru. Netreba postupovať tak,
že ak je organizačná štruktúra mestského úradu, miesta ktoré nie sú obsadené a sú voľné,
neznamená to, že treba ich hneď obsadiť. Pretože v budúcnosti môžu vzniknúť potreby
a nebude sa robiť zmena. Vyjadril sa tiež k tomu, že z vedúceho odboru Ing. arch. Horáka
bol urobený poradca pre pamiatkovú rezerváciu. V období jeho primátorovania, poradcu robil
aj počas výkonu funkcie vedúceho odboru. Rovnako je to i u Ing. Tomašoviča, ktorý robil
vedúceho kancelárie primátora a hovorcu, robil aj poradcu v príslušnej oblasti. Prezentoval
čísla v záverečných účtoch z rokov 2011 - 2014, v ktorých boli len vtedy uvedené
prepočítané počty zamestnancov. V tom období boli s prednostkou úradu riešené odchody
na materskú dovolenku, resp. odchody do dôchodku bez náhrady, s prerozdelením práce, ak
to išlo, čo bolo v záujme šetrenia finančných prostriedkov, keďže platy idú z prostriedkov
daní. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že rozpočet mesta na rok 2017 v mesiaci
december 2016 nepodporil aj práve z nárastu prostriedkov o 26,5 % v oblasti ľudských
zdrojov, z 3,4 na 4,3 mil. eur/
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - ocenil vystúpenie kolegu Mráza a uviedol, že vedúci
pracovník si má možnosť tím ľudí okolo seba formovať. Pri zostavovaní rozpočtu to nebolo
transparentne povedané. Vyslovil pocit, že sa znižuje postavenie poslancov, napr. na úrade
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zlé skúsenosti z prístupu voči poslancom. Za priestupok považuje aj to, že na rokovaní nie
sú prítomní všetci vedúci zamestnanci.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že nikdy sa neskĺzlo k tomu, že
hneď sa voľné miesto obsadzovalo. Pozoroval prácu a nie vždy sa dalo povedať o efektívnej
práci a nálade v kolektíve. Vyjadril sa k vzťahom i ku komunikácii na mestskom úrade i medzi
vedúcimi odborov, ktorá nebola v poriadku. Úroveň vzťahov na mestskom úrade bola na
nezaplakanie. Teraz sú vzťahy lepšie, ale ťažko by sa hľadala korporácia, alebo
samospráva, kde by tak bolo. Zároveň položil otázku, v čom bola efektivita v spoločnosti TTIT s.r.o., keď mala dvoch konateľov s platom vedúceho odboru pri 8 zamestnancoch. Aj z
týchto dôvodov je potrebné urobiť aj procesný audit. O nevhodnom správaní sa
zamestnancov úradu k poslancom musí vedieť a treba mu to oznamovať.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - treba si uvedomiť, že keď si niečo žiadame a dostaneme
odpoveď o mesiac. Poslanci na mestskom úrade nemajú žiadnu exekutívnu funkciu
a právomoc. Dávať niekomu niečo príkazom považuje za nonsenz. Osobné skúsenosti však
nemá, že by nedostal odpoveď na požiadavku; treba mať odstup, pretože to, čo poslanci
žiadajú od úradu, je niečo navyše nad rámec pravidelnej agendy.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - hovoril zo skúseností a uviedol, že požiadavky na
zamestnancov by mali byť zadané cez prednostku mestského úradu, keďže ich riadi a môže
im úlohy zadať.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - žiadal, aby zamestnanci nehovorili „to vaši poslanci
nechcú“ v prípade, ak budú ľudia niečo žiadať na mestskom úrade.
Ďalšie vystúpenie v bode „Rôzne“ sa týkalo žiadosti obyvateľa mesta p. Petra Frátrika.
Hlasovaním (za 16, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo jeho vystúpenie odsúhlasené.
Pán Frátrik sa venoval nakladaniu s nehnuteľnosťami vo svojom majetku, nachádzajúcimi sa
v intraviláne mesta. Ide totiž o nehnuteľnosti, ktoré na území mesta ako súčasť samostatne
oploteného areálu, s príslušnou mierou arogancie a trúfalosti doteraz užíva cudzia osoba Poľnohospodárske družstvo Trnava, Modranská č. 3.
/Diskusný príspevok v plnom znení je prílohou zápisnice./
Následne program zasadnutia pokračoval bodom „19. Interpelácie poslancov“. Ústne
interpelácie na zasadnutí mestského zastupiteľstva neodzneli.
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia, ktoré boli zaevidované od č. 537
po č. 586 vrátane.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 17. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.
Poslancov pozval na akt slávnostného udeľovania ocenení mesta Trnava za rok 2016,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 5. marca 2017 so začiatkom o 16,00 h. v sále Marianum,
Arcibiskupského úradu v Trnave, na Hollého ulici 9A.

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

Ing. Ivana M u d r i k o v á, PhD.
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Dr. h. c. Ing. Štefan B o š n á k
overovateľ

Mgr. Ing. Marián G a l b a v ý
overovateľ
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V Trnave 10.03.2017
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