Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 28. marca 2017 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 28. marca 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
5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
12 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
2 občania
1 novinár
zapisovateľka
Program:
a/
b/

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

1.1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 –
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466
v znení VZN č. 467 a VZN č. 469 o Územnom pláne mesta Trnava
a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta
Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57
v znení VZN č. 258, VZN č.334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 472 a VZN
o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) – Zmena 02/2017 – lokalita B, C, D, E a F
Zriadenie výboru pre audit
Majetkové záležitosti
Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového
sedenia – Trojičné námestie 6; žiadateľ: PASTIS s.r.o. Trnava
Návrh na poskytnutie finančných dotácií
Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska „Kúzelná škôlka“ na ulici Bratislavská
ako súčasti Súkromnej materskej školy, Markovičova 2300/40, Trnava
Súhlas s vyradením Špeciálnej základnej školy internátnej, Spojná 6, Trnava a jej
súčastí, Odborného učilišťa internátneho, Lomonosovova 8, Trnava a jeho súčastí
zo siete škôl a školských zariadení a súhlas so zaradením Spojenej školy,
Lomonosovova 8, Trnava do siete škôl a školských zariadení

1.2
1.3

1.4

2.1
3.1
4.
5.1
6.1
7.1
7.2
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8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1

14.
15.
16.

Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2017
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od
15.2.2017 do 14.3.2017
Informatívna „Správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2016“
Návrh na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb Slovenský
dom Centrope
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 28.3.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od
9.2.2017 do 8.3.2017
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

18. 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 24 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
počet zvýšil na 29.) Z neúčasti na rokovaní sa ospravedlnili poslanci p. Róbert Gašparík
a Ing. Adam Peciar.
Za overovateľov zápisnice z 18. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Bc. Pavol Nižnánsky a pán Emanuel Gronský.
Za overovateľov zápisnice zo 17. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 28. februára 2017 vystúpil poslanec Mgr. Ing. Marián Galbavý. Konštatoval, že
zápisnicu overovatelia prečítali a keďže zodpovedala priebehu rokovania, tak i podpísal
spolu s ďalším overovateľom Dr. h. c. Ing. Štefanom Bošnákom.
V zmysle čl. 13 ods. 9 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 troch
zástupcov poslaneckých klubov Mgr. Ing. Mariána Galbavého, Mgr. Rastislava Mráza a Ing.
Jozefa Kloknera.
Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie navrhla poslanca
mestského zastupiteľstva Ing. Bystríka Stanka.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim za členov návrhovej komisie
odporučení poslanci Ing. Jozef Pobiecký a pán Juraj Fuzák.
Primátor mesta zároveň podotkol, že v zmysle návrhu programu rokovania sa v rámci
bodu č. 8.1 uskutoční voľba kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava.
Keďže voľba sa týka len jedného bodu programu, odporučil, aby činnosť volebnej komisie
vykonávala komisia návrhová.
Zo strany poslancov pripomienky, resp. iné návrhy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bola návrhová a súčasne
i volebná komisia schválená v zložení : Ing. Bystrík Stanko, Ing. Jozef Pobiecký a pán Juraj
Fuzák.
Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 21. marca 2017
úpravy v návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva :

odporučila nasledovné
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a/ stiahnuť z rokovania
Materiál č. 3.1
Zriadenie výboru pre audit
Dôvod:
Finančná komisia MZ požiadala odbor právny a majetkový o právny výklad, či je možné
zloženie výboru pre audit v kombinácii: 1 externý auditor a 3 členovia Finančnej komisie MZ
v zmysle § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Po preverení veci bude materiál predložený na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.
b/ zaradiť na rokovanie v rámci bodu 4. „Majetkové záležitosti“
Materiál č. 4.8
Výpožička pozemku v areáli ZŠ V Jame počas výstavby ihriska Žihadielko
spoločnosťou LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Dôvod:
Materiál spracovaný dodatočne, lebo uvedené skutočnosti vzišli až po termíne zostavovania
programu marcového zasadnutia MZ.
c/ zaradiť na rokovanie v rámci bodu 14. „Rôzne“
Materiál č. 14.1
Spolufinancovanie projektu „Vytvorenie MŠ s inkluzívnym vzdelávaním zdravotne
znevýhodnených detí“
Dôvod:
Materiál nebolo možné spracovať s dostatočným časovým predstihom a zaradiť do
štandardného programu rokovania, keďže projektová dokumentácia a z nej vyplývajúci
rozpočet boli odovzdané/prevzaté počas 10. týždňa.
d/ zaradiť na rokovanie v rámci bodu 14. „Rôzne“
Prezentáciu rekonštrukcie Námestia SNP
Dôvod:
Záležitosť vyplynula z prezentácie, ktorá bola zorganizovaná pre poslancov MZ 15.3.2017.
S požiadavkou sa stotožnila i mestská rada a požiadala mestský úrad o zabezpečenie
prezentácie v rozsahu cca 20 minút autorom návrhu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli poslancami vznesené pripomienky
k programu rokovania.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta dal hlasovať o všetkých odporúčaniach
mestskej rady en bloc.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) boli prijaté odporúčania mestskej
rady k návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol schválený program rokovania
marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva.
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. 397 – Trhový
poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
– príležitostný trh Vianočné trhy
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový
poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste –
príležitostný trh Vianočné trhy bol predkladaný z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu
procesie s obrazom Panny Márie Trnavskej v rámci tradičnej Trnavskej novény.
Tradícia procesie - nesenia obrazu Panny Márie Trnavskej siaha až do roku 1710, do
obdobia vypuknutia morovej epidémie. Vtedy sa na sviatok Obetovania Panny Márie 21.
novembra zhromaždilo v Bazilike sv. Mikuláša obyvateľstvo a po prosebnej svätej omši vyšla
z chrámu procesia. Ešte v ten deň morová epidémia ustúpila. Vďaka obrazu Panny Márie
Trnavskej sa stalo Mesto Trnava známym pútnickým miestom, ku ktorému prichádzajú
veriaci z vďaky za udelené milosti.
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 6.3.2017 do 16.3.2017.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - poďakoval za prípravu nariadenia, ktorého doplnok bol
na jeho osobný podnet. Zároveň požiadal o jeho podporu.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 587,
ktorým bolo schválené VZN č. 476 v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Trnavy
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Poznatky z prevádzkovania parkovacieho systému, ktorý bol zavedený aplikáciou
ustanovení VZN č. 400 a 418 v praxi, priniesli potrebu precíznejšie definovať niektoré pojmy
a jasnejšie špecifikovať povinnosti vodičov s cieľom zamedziť tak nejasnostiam a problémom
pri vykonávaní kontroly dodržiavania VZN zo strany mestskej polície.
Text navrhovaného nariadenia zároveň vytvára lepšie prostredie pre možné budúce
rozširovanie regulácie statickej dopravy v iných častiach mesta, ktoré sa predpokladá na
základe vypracovanej koncepcie statickej dopravy na území mesta Trnava. Aj z týchto
dôvodov Mestský úrad v Trnave v spolupráci s Mestskou políciou mesta Trnava navrhol VZN
č. 400 v znení VZN č. 418 zrušiť a nahradiť ho navrhovaným nariadením.
Obsahové zmeny v dokumente zásadným spôsobom nemenia obsah doterajších
pravidiel dočasného parkovania motorových vozidiel v spoplatnených zónach, nemenia
výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia ani spôsob
preukázania jej zaplatenia.
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 6.3.2017 do 16.3.2017.
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V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
s technickou pripomienkou - v prílohe č. 2 v bode h) „EKO - parkovaciu kartu - ročnú“ uviesť
ako neprenosnú.
Zároveň z dôvodu prehľadnosti požiadala spracovateľa materiálu o poskytnutie farebnej
prílohy „Mapa zón“, na ktorú sa v nariadení odvoláva.
Rozprava:
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - žiadal, aby sa to týkalo aj hybridných automobilov na
dieselový alebo benzínový pohon, so zľavou 50 %.
p. Ľudovít Ivanovič, zamestnanec MsÚ - zľava by sa týkala 50 % z ceny riadnej
parkovacej karty, avšak vec je potrebné preveriť aj v nadväznosti na technické preukazy
vozidiel.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - neodporúčal vec zapracovávať do tohto
nariadenia, ale návrh schváliť ako uznesenie pre mestský úrad s predložením novelizácie
nariadenia do nasledujúceho, resp. blízkeho zasadnutia zastupiteľstva.
Mgr. Matej Lančarič, prvý zástupca primátora mesta - súhlasil s odporúčaním kolegu
Galbavého, keďže o veci sa už diskutovalo a bude ju treba riešiť technicky.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - s návrhom poslanca Galbavého sa stotožníl.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - pri novelizácii nariadenia navrhol riešiť aj záležitosť
uvedenú v čl. 8 bod 1 a prehodnotiť zložky, ktoré sú oslobodené od úhrady za dočasné
parkovanie a zúžiť tento bod. Vec bola prediskutovaná aj na dopravnej komisii MZ, ktorá
však nebola uznášaniaschopná a výstup z komisie nebol. Ako príklad uviedol colnú správu,
keďže finančná správa tam uvedená nie je. Podotkol, že táto vec by mala byť aj o odbornej
diskusii.
p. Ľudovít Ivanovič, zamestnanec MsÚ - vozidlá colnej správy boli v časti oslobodenia
zaradené na základe VZN č. 418, je to však na diskusiu. Uviedol, že predloženiu novelizácie
nariadenia na rokovanie mestského zastupiteľstva musí predchádzať konzultácia
s odbornými útvarmi, komisiou a návrh musí prejsť aj procesom pripomienkovania, preto
odporúčal neskorší termín.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - konštatoval, že nad zákonnosťou dohliada
prokurátor a keďže konkrétny návrh nebol ani predložený, tak úprava nariadenia nemá byť
k čomu.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - v súvislosti s návrhom poslanca Haladu
uviedol, že vec treba riešiť v súlade so zákonom.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - skonštatoval, že ak by mal záujem podporiť
predložený návrh nariadenia, ale druhý návrh nie, tak je v rozpakoch. Bolo by preto vhodné
hlasovať o dvoch samostatných uzneseniach. V prvom prípade o nariadení a v druhom
o pozmeňovacom návrhu poslanca Pobieckého.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, o ktorej sa osobitne
nehlasovalo.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca
Pobieckého, v zmysle odporúčania poslanca Galbavého.
Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržali sa 4, nehlasoval 1) bol prijatý návrh poslanca Butka
na rozdelenie hlasovania k uzneseniam.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 588,
ktorým bolo schválené VZN č. 477 v zmysle prerokovávaného materiálu a odporúčania
mestskej rady.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 589
v zmysle návrhu poslanca Pobieckého s tým, že termín predloženia novelizácie VZN č. 477
bol stanovený na rokovanie MZ, ktoré sa bude konať v mesiaci jún 2017.
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Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení
VZN č. 467 a VZN č. 469 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch
a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Mesto Trnava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu
dokumentáciu je v zmysle § 30 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov povinný sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na ktorých základe bola
navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak príde k zmene predpokladov alebo aj na
základe verejnej požiadavky, orgán územného plánovania obstará
doplnok alebo
zmenu územnoplánovacej dokumentácie.
Prerokovávaný materiál sa týkal zmeny Územného plánu mesta Trnava Zmena 02/2016:
- Lokalita D - Vybavenosť na Sibírskej ulici
Vlastník pozemkov v lokalite medzi Sibírskou ulicou a severným obchvatom I/51 pri
Špačinskej ceste požiadal o zmenu územného plánu mesta Trnava v tejto lokalite tak, aby sa
vytvorili podmienky pre budovanie zariadenia občianskeho vybavenia (motela) na parc. č.
10730/18. Zároveň je potrebné vytvoriť podmienky pre výsadbu verejnej zelene nielen
s izolačným charakterom ale aj s oddychovo-relaxačným významom na vymedzených
plochách.
- Lokalita K - Pripojenie Ulice Bratislavskej na Južný obchvat I/61
Slovenská správa ciest Bratislava predložila dokumentáciu riešiacu návrh výstavby cesty
Južný obchvat I/61 – DÚR (v úseku Nitrianska cesta – k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou), ktorá
navrhuje také priestorové vymedzenie mimoúrovňovej križovatky napojenia Ulice
Bratislavskej na Južný obchvat, ktorý nie je v súlade s platným ÚPN mesta Trnava
a zasahuje do vymedzených
rozvojových plôch zaradených do prognóznej etapy. Potreba zabezpečenia výstavby
Južného obchvatu I/61 v návrhovom období je pre mesto Trnava dôležitou prioritou.
- Lokalita L - Podnikateľská zóna Trstínska cesta
Vlastník pozemkov v lokalite Trstínskej cesty (medzi železničnou traťou, nadjazdom
Severného obchvatu I/51, Trstínskou cestou a jestvujúcimi areálmi podnikateľskej zóny
požiadal o zmenu Územného plánu mesta Trnava tak, aby plochy určené v tejto lokalite na
rozvoj komerčnopodnikateľských aktivít až v prognóznej etape boli začlenené do územia
určeného na rozvoj už v návrhovej etape.
- Lokality M - Úprava regulatívov pre veľké obchodné centrá
Mesto Trnava definovalo zámer regulovať výstavbu monofunkčných areálov nákupných
centier na svojom území tak, aby neprichádzalo k ich ďalšej výstavbe a rozširovaniu (okrem
vymedzených zón v okrajovej časti mesta v lokalitách Od Zavarského, Modranka - juh a na
pravej strane diaľničného privádzača v smere do Trnavy). Potrebné je doplniť regulatívy
a limity výstavby tak, aby sa obmedzila zástavba veľkopriestorovými a veľkoplošnými
hangárovými halami s pridruženými veľkými monofunkčnými plochami parkovísk na teréne.
Verejnoprávne prerokovanie sa uskutočnilo od 30.1.2017 do 28.2.2017. Pripomienky
a stanoviská sú spracované v tabuľkovej časti.
V závere spravodajskej správe informoval o stanovisku Okresného úradu Trnava, odboru
výstavby a bytovej politiky, v ktorom odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť
predložený materiál /stanovisko je prílohou archívnych dokumentov/.
Na základe predmetného stanoviska spravodajca odporučil materiál ponechať
v pôvodnom znení.
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 6.3.2017 do 16.3.2017.
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V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva:
a/ s technickou pripomienkou preformulovať text 2. a 3. odrážky v lokalite M, na str. 18/1/3/8
/viď. stanovisko spracovateľa materiálu k požiadavke MR/
b/ nezaoberať sa návrhom uznesenia č. 2 a z materiálu túto záležitosť vypustiť
Stanovisko spracovateľa materiálu k požiadavke MR uvedenej pod bodom a/
Obstarávateľ zmeny ÚPN požiadal v súvislosti s požiadavkou MR o metodické usmernenie
nadriadený orgán Okresný úrad Trnava, odbor bytovej výstavby a územného plánovania,
ktorý odpovedal nasledovne:
"Vo veci akejkoľvek zmeny záväzných regulatívov územného plánu Trnava, po lehote
určenej na pripomienkovanie podľa § 22 a po vydaní § 25 stavebného zákona, t. j. pred
schvaľovaním príslušnej zmeny územného plánu v mestskom zastupiteľstve platí podľa
stavebného zákona nasledovné: žiadne zmeny v záväznej časti územného plánu t. j. ani
v záväzných regulatívoch nie sú prípustné. Všetko malo byť vyriešené v rámci prerokovania
podľa § 22 stavebného zákona. Pripomienkovanie návrhu VZN podľa zákona o obecnom
zriadení v lehote na to určenej sa môže týkať len formálnej stránky veci. "
Podľa spracovateľa materiálu to znamená: Ak by sa preformulovala vo VZN nejaká časť,
bolo by potrebné 30 dňové opätovné prerokovanie. Materiál by bolo možné prerokovať až
v júnovom MZ. Tým by sa oddialila náhradná výsadba v lokalite pri obchvate - na jeseň
2017, a taktiež aj vydanie rozhodnutia na stavbu Južný obchvat.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady pod bodom a/ sa nehlasovalo v nadväznosti na vyššie
uvedené stanovisko.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady o vypustení uznesenia č. 2, ktoré bolo súčasťou materiálu.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 590,
ktorým bolo schválené VZN č. 478 v zmysle prerokovávaného materiálu, bez úprav.

Materiál č. 1.4
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, VZN č. 472 a VZN o Územnom pláne
centrálnej mestskej zóny Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Mesto Trnava zabezpečuje legislatívne prerokovania a schvaľovania zmien, doplnkov
a úprav podľa potrieb mesta alebo na základe žiadosti iných subjektov. Povolenie na
spracovanie zmien schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Zmena Územného plánu Centrálnej
mestskej zóny Trnava - Zmena 03/2016 sa týka Polyfunkčného objektu North Tower na Ulici
Rybníkovej.
Predmetom zmeny bolo vymedziť plochy zástavby s polyfunkčným objektom na západnej
strane parc.č. 393 a 394 v celej dĺžke ako jedno bočné krídlo (so šírkou traktu do cca 9,25 m,
pričom:
- výška zástavby je 1NP + šikmá strecha orientovaná do verejných uličných priestorov
a sčasti v kontakte s objektom na parc.č. 391/1-2 2NP pričom výška odkvapu šikmej strechy
je cca 5 m od terénu;
- dopravná obsluha objektu a plochy statickej dopravy budú zabezpečené v potrebnom
rozsahu na parc. č. 395, 396, 397/1-2, 398, 399/2 vjazdom z Hlbokej ulice (s možnosťou
využitia aj pre objekt na parc. č. 401/5), pričom ich súčasťou budú aj plochy parkovo
upravenej zelene.
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V Zmene 03/2016 sú zohľadnené aj zámery dostavby severnej veže a priľahlého objektu
v priestore hradieb na parc. č. 399/1 ako súčasť areálu, pričom:
- výška plochostropnej severnej veže hradieb bude dosahovať cca 10,5 m
- súčasťou priľahlého objektu na parc. č. na Ul. Horné bašty v rozsahu pôvodnej historickej
želiarskej zástavby na parc. č. 399/1 bude priechod hradbami zabezpečujúci verejnosti pešie
prepojenie Ul. Horné bašty s križovatkou Rybníkovej a Hlbokej ulice.
V závere spravodajskej správe informoval o stanovisku Okresného úradu Trnava,
odboru výstavby a bytovej politiky, v ktorom odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť
predložený materiál /stanovisko je prílohou archívnych dokumentov/.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 3.3.2017 do 13.3.2017.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 591,
ktorým bolo schválené VZN č. 479 v zmysle prerokovávaného materiálu, bez úprav.

Materiál č. 2.1
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) – Zmena 02/2017 – lokalita B, C, D, E a F
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
V úvode spravodajskej správy Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - informoval o žiadosti
p. Imricha Gaža a spol., bytom Opoj č. 21, na stiahnutie z prerokovania mestského
zastupiteľstva - Zmeny 02/2017, Lokalita B - Obytná zóna Pri Orešianskej ceste. V žiadosti
sa ako dôvod uvádza doplnenie materiálu a zapracovanie niektorých jeho zmien.
Orgán územného plánovania - mesto Trnava obstaráva územnoplánovaciu
dokumentáciu a v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. je povinný sledovať, či sa
nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých
bola navrhnutá koncepcia územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, orgán
územného
plánovania prostredníctvom odboru územného rozvoja a koncepcií obstará
doplnok,
zmenu alebo úpravu územného plánu. Materiálom bol predkladaný návrh na povolenie
spracovania piatich zmien na základe požiadavky iných subjektov:
Zmena Územného plánu mesta Trnava, Zmena 02/2017, lokalita B – Obytná zóna Pri
Orešianskej ceste - žiadosť zástupcu vlastníkov pozemkov p. Gxxx. Táto lokalita je určená
na výstavbu rodinných domov, izolačnej zelene a západného prepoja až v prognóznej etape
po roku 2025. Vlastníci požadovali preklasifikovanie časti pozemkov v rozsahu cca 20 ha na
možnosť výstavby v súčasnosti a to na rodinné domy samostatne stojace, radové domy,
átriové a dvojdomy a bytové domy do 4 nadzemných podlaží .
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita C – Rozšírenie plochy hypercentra na Tamaškovičovej
ulici v súvislosti s pripravovanou výstavbou Obchodného centra Trnava – rozšírenie
parkoviska na Tamaškovičovej ulici sa obrátila firma ISTROFINAL, a.s., Žilina na mesto
Trnava so žiadosťou o povolenie spracovania zmeny ÚPN. Chcú preklasifikovať plochu
ležiacu v nemocnici, v časti budovy spaľovne, ktorá je vedená pod funkčným kódom B.03 –
plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho územia – územie školských
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a zdravotných areálov a ich vybavenosti, na územie s kódom B.04 – plochy a bloky
celomestských a prímestských komerčných hypercentier.
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita D – Podnikateľský areál pri Bratislavskej a Južnom
obchvate - žiadosť vlastníka pozemkov. Lokalita je vedená do doby schválenia zmeny ÚPN
02/2016, Lokalita K – Pripojenie Ulice Bratislavskej na Južný obchvat I/61 ako plocha pre
podnikateľský areál, ale určená na výstavbu až v prognóznej etape po roku 2025. Preto
vlastník požiadal o jej prekvalifikovanie na súčasnosť. Táto požadovaná zmena ÚPN je
v rozpore so zmenou 02/2016 – Lokalita K – Pripojenie Ulice Bratislavskej na Južný obchvat
I/61,prerokovávanou v mesiaci február 2017. Táto zmena bola vyvolaná na základe potreby
zosúladenia spracovanej dokumentácie v investorstve Slovenskej správy ciest Bratislava na
stavbu Južný obchvat , ktorá rieši túto lokalitu. Dokumentácia mení trasovanie pripájacej
vetvy Južného obchvatu na Ulicu Bratislavskú. Pripájacia vetva rozdeľuje žiadateľov
pozemok na dve časti, ktoré vzhľadom na ochranné pásma komunikácie, nie je možné využiť
a je na nich v zmysle Zmeny 02/2016 lokalita K, navrhovaná izolačná zeleň.
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita E – Zmena výškového zónovania na Ružindolskej ulici firma Light4Space predložila na mesto Trnava investičný zámer prestavby objektu na
Ružindolskej ulici na zdravotné stredisko formou rekonštrukcie a nadstavby o jedno podlažie
(t. j. tri podlažia). Podľa Územného plánu je možná výstavba len dvoch podlaží. Objekt je pri
frekventovanej komunikácii, v susedstve nákupného centra CITY PARK a ďalších objektov,
u ktorých je predpoklad možnej nadstavby o 1 podlažie alebo možnosť využiť už jestvujúce
nevyužívané podkrovia.
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita F – Zmena funkcie na Ulici F. Urbánka - v lokalite Ulice F.
Urbánka za objektami „Cyklickej školy“ severne od Parku J. Kráľa, východne od nákupného
centra MAX v ploche B.03 – plochy a bloky areálovej občianskej vybavenosti regionálneho
a lokálneho významu bola doteraz výroba sušeného ovocia. Majiteľ firma Vetter, s.r.o.
premiestnil výrobu do Hlohovca a uvádza, že pozemky si zaslúžia zmenu využitia vzhľadom
na blízke územie, ktoré sa menilo dobudovaním občianskej vybavenosti a aj vzhľadom na
chystanú revitalizáciu Parku Janka Kráľa. Preto požaduje zmenu funkcie na mestotvornú
polyfunkciu pre možnosť realizácie vybavenosti a bytov.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
s uzneseniami v nasledovných alternatívach:
a/ s návrhom uznesenia č. 1 v alternatíve B, t. j. nepovoliť spracovanie zmeny Územného
plánu mesta Trnava, Zmena 02/2017, Lokalita B - Obytná zóna Pri Orešianskej ceste
b/ s návrhom uznesenia č. 2 v alternatíve A, t. j. nepovoliť spracovanie zmeny Územného
plánu mesta Trnava, Zmena 02/2017, Lokalita C - Rozšírenie plochy hypercentra na
Tamaškovičovej ulici
c/ s návrhom uznesenia č. 3 v alternatíve A, t. j. nepovoliť spracovanie zmeny Územného
plánu mesta Trnava, Zmena 02/2017, Lokalita D - Podnikateľský areál pri Bratislavskej
ceste a Južnom obchvate
d/ s návrhom uznesenia č. 4 v alternatíve A, t. j. povoliť spracovanie zmeny Územného
plánu mesta Trnava, Zmena 02/2017, Lokalita E - Zmena výškového zónovania na
Ružindolskej ulici
e/ vypustiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava, Zmena 02/2017, Lokalita F Zmena funkcie na Ulici Ferka Urbánka, teda i návrh uznesenia č. 5
v nadväznosti na stanovisko Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych
pamiatok MZ, ktorá neodporučila zmenu posunúť na rokovanie a požadovala predložiť
investičný zámer - štúdiu riešenia areálu, ktorá je predmetom zmeny /viď. poznámku
a stanovisko spracovateľa/
Poznámka k bodu e/:
Podľa informácií spracovateľa materiálu, firma H&G Invest s.r.o. zaslala 20.3.2017 o 16,20 h
doplnenie žiadosti o zmenu ÚPN zo dňa 7.2.2017 - "Principiálny návrh Zastavovacej štúdie
- Polyfunkčný súbor objektov – Ferka Urbánka, Trnava."
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V uvedenom doplnku uvádzajú, že: Funkcia bývania približne 70 bytov, orientovaných do
parku, situovanie statickej dopravy do podzemnej garáže a Funkcia občianska vybavenosť reštaurácia a drobné prevádzky doplnkovej občianskej vybavenosti typu kaviareň,
oddychová a relaxačná zóna. Situované do parku (vizuálne prepojenie s parkom.
Stanovisko spracovateľa materiálu - Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ:
Doručené doplnenie žiadosti neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie zámeru, čo sa
týka dopravy /napojenie, parkovanie/, hmoty objektov, odstupová vzdialenosť od parku
a pod.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh na stiahnutie
zmeny ÚPN 02/2017, Lokalita B - Obytná zóna Pri Orešianskej ceste tak ako to bolo
odprezentované spravodajcom MR na základe doručenej žiadosti.
Keďže k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené, hlasovalo sa postupne
o jednotlivých zmenách tak, že o odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo
súčasne.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 592,
ktorým mestské zastupiteľstvo nepovolilo spracovanie zmeny územného plánu v lokalite C Rozšírenie plochy hypercentra na Tamaškovičovej ulici.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 593,
ktorým mestské zastupiteľstvo nepovolilo spracovanie zmeny územného plánu v lokalite D Podnikateľský areál pri Bratislavskej ulici a Južnom obchvate.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 594,
ktorým mestské zastupiteľstvo povolilo spracovanie zmeny územného plánu v lokalite E Zmena výškového zónovania na Ružindolskej ulici.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady na stiahnutie zmeny v lokalite F.

Materiál č. 3.1
Zriadenie výboru pre audit
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších
predpisov je Mesto Trnava ako subjekt verejného záujmu povinné zriadiť si výbor pre audit.
Finančná komisia mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa 15.2.2017 navrhla za
členov Výboru pre audit členov FK MZ - Ing. Štefana Bošnáka a Ing. Roberta Schmidta.
V zmysle návrhu FK MZ boli oslovení predsedovia poslaneckých klubov, aby navrhli svojich
kanditátov. Za člena Výboru pre audit bol navrhnutý Ing. Peter Halada.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál s t i a h n u ť z rokovania mestského
zastupiteľstva.
Odporúčanie mestskej rady bolo mestským zastupiteľstvom hlasovaním schválené
v úvode rokovania.

Materiál č. 4.
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
č. 4.1
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Predaj nehnuteľností v areáli na Ulici Limbová 3 v Trnave - návrh kúpnej zmluvy so
zriadením predkupného práva a vecného bremena /BESST s.r.o., Trnava/
Spoločnosť BESST s.r.o. na základe zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke zo dňa
7. 8. 2009 v platnom znení má prenajatú podstatnú časť nebytových priestorov v objekte
v celkovej výmere 4 991,14 m2 (ročný predpis nájmu 14 107,08 eura), vo výpožičke má časť
vonkajšieho areálu školy a telocvične, ktoré užíva podľa harmonogramu dohodnutého so
správcom priestorov. V prenajatých priestoroch prevádzkuje súkromnú základnú školu,
súkromnú materskú školu a súkromné gymnázium. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
BESST s.r.o., prípadne jeho predchodca Súkromná základná škola s materskou školou,
Bratislava realizovali od r. 2009 v objekte viacero stavebných úprav, pričom mesto
odsúhlasilo realizáciu stavebných prác vo výške cca 430 tis. eur s tým, že súhlasilo so
započítavaním nákladov za stavebné práce do výšky 80% predpisu nájomného. K 1. 1. 2017
zostávalo započítať 211 tis. eur za zrealizované stavebné práce.
Spoločnosť BESST s.r.o., nájomca nebytových priestorov požiadala listom zo dňa 3.
8. 2016 o odkúpenie objektu a časti areálu a o dlhodobý prenájom športového areálu (na
dobu 30 rokov za nájom 1,- euro/rok), nachádzajúcich sa na Ulici Limbová 3 v Trnave.
Majetková komisia MZ sa zaoberala žiadosťou na viacerých zasadnutiach, z ktorých
vzišiel návrh, ktorý bol predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
Predaj majetku sa schvaľoval v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v skutočnostiach, že mesto predmetné nehnuteľnosti nevyužíva pre prevádzku škôl
a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, kupujúci užíva podstatnú časť
nehnuteľnosti na základe zmluvy o nájme, so súhlasom mesta realizoval rozsiahle stavebné
úpravy s cieľom modernizácie objektu a má záujem v budúcnosti využívať nehnuteľnosti na
účely vzdelávania.
Na základe informácií spracovateľa materiálu, ktoré odzneli na rokovaní mestskej rady,
spoločnosť BESST, s.r.o. doručila po spracovaní materiálu nasledovné pripomienky k zneniu
textu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou prílohou uznesenia:
1. článok V. ods. 1) - S predkupným právom mesta Trnava na nehnuteľnosť súhlasíme
s podmienkou, že predkupné právo nebude vložené do katastra nehnuteľností a list
vlastníctva nebude predkupným právom zaťažené.
2. článok VIII. ods. 2) bod a) - Žiadame aby suma, ktorá má byť predávajúcim vrátená bola
kúpna cena a suma vo výške rozdielu medzi hodnotou predmetu prevodu stanovenou
v budúcom znaleckom posudku a medzi hodnotou predmetu prevodu, vypočítanou na
základe znaleckého posudku č. 110/2016, vypracovaného Ing. Tiborom Škripcom.
3. čl. X. ods. 3) - Žiadame o úpravu uvedeného odseku v nasledujúcom znení:
„Písomné podania adresované druhej zmluvnej strane budú považované za riadne podané
a včas uskutočnené, ak budú doručené osobne, doporučenou poštou alebo kuriérskou
spoločnosťou. Písomné podania pre zmluvné strany budú doručované na adresy uvedené
v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na iné adresy, ktoré budú odosielajúcej zmluvnej strane pre tieto
účely vopred včas písomne oznámené. Za deň doručenia sa považuje:
- v prípade osobného doručovania: dátum uvedený na potvrdení o osobnom prevzatí, alebo
dátum odmietnutia osobného prevzatia;
- v prípade doručovania kuriérskou spoločnosťou: dátum uvedený na potvrdení o prevzatí,
alebo dátum odmietnutia prevzatia preukázaný písomným potvrdením kuriérskej spoločnosti;
- v prípade doručovania doporučenou poštou: dátum uvedený na doručenke, alebo dátum
odmietnutia prevzatia preukázaný písomným potvrdením.“
Mestská rada mesta Trnava sa zaoberala pripomienkami k zmluve a odporučila materiál
na rokovanie mestského zastupiteľstva s nasledovným stanoviskom k pripomienkam
vznesených k zmluve spoločnosťou BESST s.r.o., Trnava:
a/ neakceptovať pripomienku č. 1 k čl. V. ods. 1
b/ neakceptovať pripomienku č. 2 k čl. VIII. ods. 2 bod a/
c/ akceptovať pripomienku č. 3. K čl. X ods. 3
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Mestská rada mesta Trnava ďalej odporučila na základe návrhu vzneseného na
rokovaní MR, doplniť text návrhu uznesenia:
d/ o podmienku viazanosti finančných prostriedkov v objeme 500 000,- eur získaných
z predmetného prevodu na kapitálové výdavky v oblasti školstva.
Návrh po schválení bude zapracovaný ako bod 6. uznesenia s textom:
„6. Schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 500 000 eur získaných z prevodu nehnuteľností
podľa bodu 1 a 2 tohto uznesenia, preinvestovaním kapitálových výdavkov v oblasti školstva
a vzdelávania.“
(pričom doterajší bod 6. uznesenia sa prečísluje na ...7...)
Poznámka:
Podľa oznámenia spracovateľa materiálu bol dňa 22.3.2017 na Odbor právny a majetkový
MsÚ doručený overený geometrický plán č. 60/2017, na základe ktorého sa v celom návrhu
uznesenia, ako aj v neoddeliteľnej jeho prílohe menia parcelné čísla a dopĺňa číslo GP takto:
parc. č. 8399/252 sa nahrádza parc. č. 8399/253
parc. č. 8399/253 sa nahrádza parc. č. 8399/254.
(Túto záležitosť možno považovať za spresnenie návrhu, teda za technickú pripomienku.)
Rozprava:
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - v úvode svojho vystúpenia poprial všetkým učiteľom
všetko najlepšie pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov. Následne uviedol, že svoj pôvodný
názor nepredávať objekty školy pozmenil po vysvetlení a predaj odporučil schváliť.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - sa k želaniu učiteľom pripojil.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli
vznesené.
Postupne sa hlasovalo o odporúčaniach mestskej rady.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie
mestskej rady neakceptovať pripomienku č. 1.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie
mestskej rady neakceptovať pripomienku č. 2.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie
mestskej rady akceptovať pripomienku č. 3.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie
mestskej rady na doplnenie návrhu uznesenia o bod 6 s novým textom.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené uznesenie MZ
č. 595, ktorým bol schválený predaj nehnuteľnosti v areáli na Ulici Limbová 3 v Trnave
v zmysle predloženého materiálu, schválených odporúčaní mestskej rady a technickej
pripomienky spracovateľa materiálu k úprave parcelných čísiel v nadväznosti na spracovaný
geometrický plán. /Návrh kúpnej zmluvy je prílohou uznesenia./
č. 4.2
Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby
„Obchodné centrum Trnava“ (ISTROFINAL, a.s., Žilina)
Mesto Trnava dostalo dňa 29.12.2016 a 03.02.2017 dve žiadosti spoločnosti
ISTROFINAL, a.s., Mydlárska 8718/7A, 01001 Žilina o stanovenie výšky poplatku za
zriadenie vecných bremien pre prípojky a preložky inžinierskych sietí na pozemkoch mesta
Trnava v súvislosti s výstavbou Obchodného centra Trnava. Ide o pozemky mesta pod
komunikáciou na Ul. Nitrianska, Sladovnícka a Bulharská v Trnave, a to parcely reg. C
č. 6927/2, 6929/2, 6929/4, 8980/1, 8980/2, 8980/8, 8980/10, 9070, parcely reg. KN E
č. a 1145/16, 1146/3 a 1211/1.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
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Pre lepšiu orientáciu v území bola poslancom dodaná nová mapka s označením názvov
ulíc.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 596
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.3
Výpožička pozemku na Olympijskej ulici v Trnave (FCC Trnava, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na zasadnutí dňa 15. 11. 2016 uznesením č. 512
schválilo výpožičku pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.,
so sídlom Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697, na vybudovanie a prevádzkovanie 5
stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Trnava na
uliciach: Limbová, gen. Goliána, Jiráskova, Teodora Tekela, Juraja Slottu.
Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., listom zo dňa 7. 2. 2017 oznámila, že stojisko na Ulici
Juraja Slotu nebolo možné vybudovať z dôvodu husto osadených inžinierskych sietí
a súčasne požiadala o výpožičku nového pozemku na Olympijskej ulici v Trnave – na mieste
súčasného stojiska vedľa bytového domu na Olympijskej ulici - vchod orientačné číslo 26.
Navrhované stojisko je situované na časti pozemku parc. č. 5292/17 vo vlastníctve mesta
Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000 ako
zastavané plochy a nádvoria. Na základe pôdorysu stojiska je približná výmera pozemku,
potrebného pre vybudovanie a prevádzkovanie stojiska cca 54 m². Pozemok nie je potrebné
oddeľovať geometrickým plánom. Po zrealizovaní stojiska zabezpečí spoločnosť FCC
Trnava, s.r.o., jeho porealizačné zameranie, ktoré odovzdá v písomnej a CD forme
povoľovaciemu orgánu stavby.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 597
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.4
Prenájom pozemku na Ulici Limbová v Trnave (Slovenská pošta, a.s.)
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36 631 124,
prostredníctvom ÚSLU – Sekcie správy majetku, Oddelenia nájomnej agendy, Trojičné
námestie č. 8, Trnava, požiadala o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava so
zámerom umiestniť Automatizovaný poštový terminál (balíkomat) pri pošte na sídlisku
Linčianska v Trnave, ktorá sa nachádza v budove súpisné č. 6910, parc. č. 8399/135, na
Ulici Limbová č. 11. Automatické zariadenie na výdaj – príjem balíkových zásielok slúži na
automatické vydávanie balíkových zásielok adresátovi s možnosťou úhrady hodnoty zásielky
(hotovostne alebo bezhotovostne). Zariadenie z oceľového plechu vo farbách Slovenskej
pošty (žltá a modrá) pozostáva z centrálnej riadiacej jednotky, z modulov dodacích schránok,
z modulu s názvom pošty a z prestrešenia. Podľa výkresu zariadenia, priloženého k žiadosti,
je zostava schránok s pôdorysom 5108 mm x 795 mm (4,0608 m2), vzhľadom na
prestrešenie, čiastočne odsunutá od steny budovy, a preto približná výmera pozemku pre
balíkomat je cca 4,50 m2. Balíkomat je navrhnutý vedľa budovy na verejnom priestore na
pozemku parc. č. 8399/67, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste
vlastníctva č. 5000. V zmysle stavebného zákona ide o drobnú stavbu a podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol
mestu zverený, schvaľuje prenájom pozemku za účelom výstavby mestské zastupiteľstvo.
V tomto prípade je možný priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa. O nájme majetku rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou
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väčšinou všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v prenájme majetku
mesta za účelom umiestnenia balíkomatu (drobnej stavby), prostredníctvom ktorého bude
jeho prevádzkovateľ poskytovať služby obyvateľom v blízkosti ich bydliska a nepretržite.
Mestská rada mesta Trnava 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 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 598
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.5
Súhlas s použitím pozemkov „Rekonštrukcia horúcovodu ulica Ružindolská Trnava“
(Trnavská teplárenská, a. s.)
Spoločnosť Trnavská Teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava, IČO 36 246 034
predložila žiadosť na MsÚ Trnava dňa 11.01.2017 v ktorej uviedla, že zabezpečuje
investičnú akciu: „Rekonštrukcia horúcovodu ul. Ružindolská Trnava“. Žiadosť spoločnosť
Trnavská Teplárenská, a. s. doplnila dňa 06.03.2017, v ktorej spresnila dĺžky trás pôvodného
a nového rozvodu horúcovodu.
Predmetom rekonštrukcie bude výmena pôvodnej trasy podzemných horúcovodných
skorodovaných rozvodov dimenzie DN 150 a DN 125 za nové bezkanálové rozvody nových
dimenzií DN 125 a DN 80 systémom BTV potrubia v úseku so začiatkom trasy od odbočky
na Ulici Andreja Kubinu po koniec trasy v budove ZSE a.s. na Ulici Ružindolská. Po
spresnení žiadateľom celá dĺžka rekonštruovanej trasy bude od začiatku po koniec úseku po
rekonštrukcii cca 309,60 m, z toho dĺžka úseku nového potrubia DN 125 v novovybudovanej
trase bude 165,9 m a nového potrubia DN 80 v dĺžke 52,5 m, t.j. celková trasa nového
potrubia bude 218,4 m.
Uloženie vedenia rozvodov vody na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prípade, ak
nevzniká vecné bremeno zo zákona, je možné v zmysle § 14 bodu 1. Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený,
v znení zmien a doplnkov, t. j. na takéto pozemky bude zriadené odplatné časovo
neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka siete, príp. prevádzkovateľa siete. Výška
odplaty za zriadenie vecného bremena sa stanoví na základe dĺžky siete.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 599
v zmysle prerokovávaného materiálu.
č. 4.6
Dohoda o skončení nájomného vzťahu v TTIP – Trnava Industrial Park s nájomcom
RECALL SK s.r.o.
Spoločnosť RECALL SK s.r.o., Ulica Evy Kostolányiovej 9014/24, 917 08 Trnava, IČO:
47 002 531 si na základe Zmluvy o nájme zo dňa 25.02.2013 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa
11.02.2014 prenajíma nebytové priestory v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na
Priemyselnej 5/C v Trnave v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02) a parkovacie miesto
v celkovej výmere 165,44 m². V žiadosti zo dňa 28.2.2017 prejavila spoločnosť záujem
o ukončenie nájomného vzťahu k 31.3.2017. Spoločnosť má splnené svoje záväzky voči
mestu Trnava, ktoré jej vyplývajúc zo zmluvy o nájme.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 600
v zmysle prerokovávaného materiálu.

č. 4.7
Kúpa pozemku na Ulici Fraňa Kráľa v Trnave (RNDr. Peter Kxx, Lýdia Kxxxxxxxxx)
Mesto Trnava z dôvodu havarijného stavu existujúcej lávky ponad vodný tok Trnávky má
zámer čo najskôr zrealizovať pripravovanú investičnú akciu „Lávka F. Kráľa - Šípová“.
Nakoľko v lokalite lávky sa nenachádzajú pozemky vo vlastníctve mesta Trnava, pre
stavebné konanie treba majetkovoprávne usporiadať pozemky, alebo aspoň vydokladovať
zmluvný vzťah k dotknutým pozemkom. Na konci Ulice Fraňa Kráľa sa nachádza pozemok
v spoluvlastníctve fyzických osôb – RNDr. Petra Kxxx a Lýdie Kxxxxxxxx, obidvoch v podiele
½, ktorý je v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Trnava zapísaný ako parcela reg.
„E“ č. 1082/1, orná pôda s výmerou 6 506 m² na liste vlastníctva č. 1937.
Dňa 10. 3. 2017, z podnetu JUDr. Petra Bročku, LL.M., primátora mesta, sa uskutočnilo
v budove Radnice rokovanie s vlastníkmi predmetného pozemku. Vlastníci pozemku zaujali
kladné stanovisko k stavbe lávky a k majetkovoprávnemu usporiadaniu časti ich pozemku
pre potreby plánovanej stavby formou predaja za cenu 20,- eur/m², t. j. za rovnakú cenu, za
akú sa v tejto lokalite postupne usporiadali odkúpením do majetku mesta pozemky pod
chodníkom, pre cyklochodník a pod.
Mestská rada mesta Trnava 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. 601
v zmysle prerokovávaného materiálu.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - po schválení uznesenia poďakoval
vlastníkom pozemkov za ústretový prístup pri rokovaniach v danej veci.

č. 4.8
Výpožička pozemku v areáli ZŠ V Jame počas výstavby ihriska Žihadielko
spoločnosťou LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. predstavila v roku 2016 projekt „Lidl ihrisko
Žihadielko“, ktorý je zameraný na rozvoj voľno časových aktivít detí. Hlasovaním verejnosti
vyhralo okrem iných miest aj mesto Trnava, počtom hlasov 108 753. V nadväznosti na
výsledky hlasovania spoločnosť Lidl postaví ihrisko v roku 2017 na pozemku parc. reg. C
č. 5680/101 o výmere 20 536 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na
LV 5000, vo vlastníctve mesta Trnava, v správe Strediska sociálnej starostlivosti,
príspevkovej organizácie mesta Trnava. Ide o pozemok v areáli bývalej ZŠ v Jame na Ulici
Vladimíra Clementisa.
Cieľom projektu je podpora zdravého rozvoja detí a trávenie času rodín s deťmi vonku.
Ihrisko má rozmery 20 m x 16 m a skladá sa z 8 herných prvkov. Svojou skladbou herných
prvkov je určené pre deti vo veku 2-12 rokov. Ihrisko je oplotené a jeho vybavením je aj
mobiliár (lavičky, odpadkové koše, tabuľa pre informačný a prevádzkový poriadok). Mesto
zabezpečí všetku legislatívu pre úspešné získanie povolenia na realizáciu ihriska
(vyjadrenia, povolenia, ohlásenia). Po predložení platného povolenia zo strany mesta, začne
realizácia diela. Stavba bude realizovaná na kľúč a všetky náklady na výstavbu znáša
spoločnosť Lidl. Samotná výstavba ihriska trvá cca 21 dní. Po vybudovaní ihriska
generálnym dodávateľom sa pozemok odovzdá späť mestu a do majetku a správy mesta sa
odovzdá i detské ihrisko s inštalovanými hernými prvkami, mobiliárom a oplotením, vrátane
bezpečnostných dopadových a mlatových plôch a betónových obrubníkov. Odovzdanie
a prevzatie prebehne formou podpisu protokolu a je vo všetkých formách bezodplatné.
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Predpokladaný termín ukončenia stavby je máj až jún 2017. Celková hodnota ihriska je
87 924 eur (s DPH). Mesto sa zaväzuje, že na pozemku ponechá a bude prevádzkovať
projekt minimálne po dobu 10 rokov odo dňa konečného odovzdania a prevzatia.
Mestská rada mesta Trnava 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. 602
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.1
Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového
sedenia – Trojičné námestie 6; žiadateľ: PASTIS s.r.o. Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Exteriérové sedenia možno zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta po
predchádzajúcom súhlase Mestskej rady mesta Trnava a na základe žiadosti
prevádzkovateľa prevádzkarne, pred ktorou má byť exteriérové sedenie. Zriadenie
a prevádzkovanie exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta sa realizuje
formou prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta. Materiál bol predkladaný na rokovanie
mestského zastupiteľstva, nakoľko nie je v kompetencii primátora mesta ani mestskej rady
stanoviť výnimku, keďže „Všeobecné podmienky...“ schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta
Trnava uznesením MZ č. 698/2013.
Predkladaný návrh nie je v súlade so schválenými „Všeobecnými podmienkami“
z hľadiska použitej konštrukcie s tým, že nosná konštrukcia prekrytia textilných striech musí
byť len zo subtílnych oceľových profilov, aby konštrukcie sedení nepôsobili pred historickými
objektami mohutne a čo najmenej prekrývali architektúru historického jadra mesta.
Vzhľadom ku skutočnosti, že žiadateľ si v roku 2013 zabezpečil novú terasu letného sedenia
z drevených profilov, ešte pred účinnosťou novoprijatých všeobecných podmienok, Odbor
územného rozvoja a koncepcií nemal námietky k jej použitiu, maximálne však na 2 sezóny,
a to v roku 2014 a 2015, čo aj bolo schválené ako výnimka zo všeobecných podmienok.
V roku 2017 Odbor územného rozvoja a koncepcií navrhuje nesúhlasiť so schválením
výnimky predmetného letného exteriérového sedenia a odporúča spracovať nový návrh
prekrytia letného exteriérového sedenia v zmysle platných všeobecných podmienok mesta.
Materiál bol spracovaný v nadväznosti na žiadosť spoločnosti PASTIS, s.r.o., so sídlom
Trojičné námestie 6 v Trnave, IČO: 46076964 prevádzkovateľ prevádzkarne „CAFÉ
PASTIS“, Trojičné námestie 6 v Trnave, ktorá požiadala dňa 18.01.2017 o prenájom časti
pozemku na parcele číslo 8825/01 vo vlastníctve mesta Trnava o výmere 57,4 m2 za
účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia formou výnimky.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva:
s návrhom uznesenia v alternatíve č. 1, t. j. neschváliť prenájom pozemku za účelom
zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Trojičné námestie 6, žiadateľovi
- spoločnosti PASTIS s.r.o. Trnava.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 18, proti 2, zdržali sa 4, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 603
v zmysle prerokovávaného materiálu v alternatíve č. 1, odporúčanej mestskou radou.

Materiál č. 6.1
Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2017 z rozpočtu Mesta Trnava
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Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 457, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trnava v znení neskorších predpisov, bola v decembri
2016 vyhlásená súťaž o získanie dotácií na rok 2017. Poskytovaním dotácií sa snaží Mesto
Trnava podporovať a vytvárať podmienky pre zdravý spôsob života, chrániť životné
prostredie, podporovať aktivity vzdelávacieho, športového, kultúrneho a sociálnospoločenského charakteru. Informácie o súťaži boli uverejnené v Mestskej televízii Trnava,
regionálnej tlači a na webovej stránke Mesta Trnava (www.trnava.sk). Termín uzávierky
súťaže bol stanovený na 15.2.2017. Súčasne bolo oznámené, že tento termín nie je konečný
a projekty je možné zasielať na Mestský úrad v Trnave aj po tomto termíne, pretože komisie
sa budú predloženými projektmi zaoberať do vyčerpania finančných zdrojov.
Do stanoveného termínu bolo na mestský úrad doručených spolu 219 projektov žiadostí o dotácie v celkovej požadovanej sume 391 402,- eur. V rámci rozpočtu na rok 2017
vyčlenilo Mesto Trnava na dotácie finančnú čiastku 144 000,- eur. Súčasťou tejto čiastky je aj
suma 10 000,- eur v programe č. 18.
Aktuálny návrh čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach a programoch
rozpočtu bol uvedený v prílohe č. 1 prerokovávaného materiálu. V prílohe č. 2 boli uvedení
žiadatelia, ktorým boli navrhnuté dotácie v limite nad 3 000,- eur, čo podlieha schváleniu
mestskému zastupiteľstvu.
Mestská
rada
mesta
Trnava
odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odsúhlasením dotácií vo výške, ktoré boli žiadateľom o dotácie navrhnuté
príslušnými komisiami MZ (suma bola v novej tabuľke - príloha č. 2 - vyznačená zeleno
v stĺpci „Schválené MR v eur“).
Mestská rada odporučila projekty Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trnava - sv. Mikuláša
č. 42 a č. 43 presunúť z mestskej rady do mestského zastupiteľstva. Dotáciu na projekty vo
výške 13 500,- eur /z toho obnova kaplniek v Bazilike 10 000,- eur/ riešiť v rámci aktualizácie
rozpočtu, cez program č. 18 na rokovaní mestského zastupiteľstva 2.5.2017.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 604
v zmysle schváleného odporúčania mestskej rady.

Materiál č. 7.1
Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska „Kúzelná škôlka“ na ulici Bratislavská
ako súčasti Súkromnej materskej školy, Markovičova 2300/40, Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Dňa 6.2.2017 bola na Odbor vzdelávania, športu a kultúry doručená žiadosť Bc. Juraja
Hrica, konateľa spoločnosti INVENTION CARE, s.r.o. a zriaďovateľa Súkromnej materskej
školy Markovičova 2300/40, Trnava o stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska
„Kúzelná škôlka“, Bratislavská ulica, Trnava ako súčasti predmetnej súkromnej materskej
školy od školského roku 2018/2019 pre predpokladaný počet detí 40. Predmetné elokované
pracovisko na Bratislavskej ulici je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu - špecifický cieľ 2.2.1. – Zvýšenie
hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Projektový zámer pre dané elokované pracovisko
je evidovaný na Sprostredkovateľskom orgáne pre IROP, Mesto Trnava pod číslom SOIROP-PO2-SC221-PZ-2016-1-0007.
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V zmysle §16 ods. 1 písm. l) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, je pri zaraďovaní do siete škôl a školských zariadení potrebné predložiť súhlasné
stanovisko obce, v ktorej sa škola bude nachádzať. V prípade schválenia žiadosti je
povinnosťou mesta Trnava v zmysle §6 ods. 12, písm. b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, mesačne prispievať súkromnej materskej škole a jej súčastiam na
osobné a bežné prevádzkové výdavky.
V súčasnosti je spoločnosť INVENTION CARE, s.r.o. evidovaná na zozname dlžníkov vo
vzťahu k neuhradeným záväzkom: do zdravotnej poisťovne Union v sume 2 529,49 eur, do
Všeobecnej zdravotnej poisťovne v sume 2 425,48 eur k poslednému dňu aktualizácie
20.2.2017 a do Sociálnej poisťovne v sume 4 609,59 eur s termínom poslednej aktualizácie
2.3.2017.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva:
s alternatívou II, t. j. neschváliť žiadosť zriaďovateľa v nadväznosti na skutočnosť, že
spoločnosť je evidovaná v zozname dlžníkov do zdravotných poisťovní a do sociálnej
poisťovne.
Rozprava:
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - upozornil, že v materiáloch doručených elektronicky
bolo uvedené kladné stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ, ktoré však bolo
negatívne.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli
vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 605
v zmysle alternatívy odporúčanej mestskou radou, t. j. neschváliť žiadosť žiadateľa.

Materiál č. 7.2
Súhlas s vyradením Špeciálnej základnej školy internátnej, Spojná 6, Trnava a jej
súčastí, Odborného učilišťa internátneho, Lomonosovova 8, Trnava a jeho súčastí zo
siete škôl a školských zariadení a súhlas so zaradením Spojenej školy,
Lomonosovova 8, Trnava do siete škôl a školských zariadení
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Dňa 8. 3. 2017 bola na Odbor vzdelávania, športu a kultúry doručená žiadosť Okresného
úradu Trnava ako zriaďovateľa, o stanovisko k zmene v sieti škôl a školských zariadení:
- k vyradeniu Špeciálnej základnej školy internátnej, Spojná 6, Trnava a jej súčastí (školský
internát a školská jedáleň) zo siete škôl a školských zariadení,
- k vyradeniu Odborného učilišťa internátneho, Lomonosovova 8, Trnava a jeho súčastí
(školský internát a školská jedáleň) zo siete škôl a školských zariadení,
- k zaradeniu Spojenej školy, Lomonosovova 8, Trnava do siete škôl a školských zariadení.
Hlavným dôvodom predmetných zmien v sieti škôl a školských zariadení je potreba
presťahovania Špeciálnej základnej školy internátnej /ŠZŠI/, Spojná 6, Trnava, ktorá je
v prenajatých priestoroch Slovenských elektrární, a. s., ktorých zámerom je ukončiť uvedený
prenájom.
V zmysle §17 ods.2 písm. f) a §16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, je pri vyraďovaní a pri zaraďovaní do siete škôl a školských zariadení
potrebné predložiť súhlasné stanovisko obce, v ktorej sa škola bude nachádzať. V prípade
schválenia žiadosti nevyplývajú pre Mesto Trnava žiadne finančné povinnosti.
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Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva:
s alternatívou I., t. j. schváliť žiadosť v zmysle materiálu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 606
v zmysle schváleného odporúčania mestskej rady, t. j. schváliť žiadosť žiadateľa.

Materiál č. 8.1
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Prísediacich súdu v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volí mestské
zastupiteľstvo z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode
súdu. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené
príslušným zákonom. Podľa § 141 ods. 1 sú prísediaci volení na obdobie štyroch rokov,
pričom uvedená funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia, a to do právoplatnosti
rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.
Okresný súd Trnava v zastúpení JUDr. Igorom Malým, predsedom okresného súdu
zaslal listom č. 1SprO 40/2017 (zaevidovaný na MsÚ 9.2.2017) požiadavku na opätovné
zvolenie prísediacich pre Okresný súd Trnava. Ide o prísediacich, ktorí boli do funkcie
zvolení Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením MZ č. 535/2013 a dňom
15.4.2017 im uplynie 4-ročné funkčné obdobie pre výkon funkcie prísediacich. Prísediaci
uvedení v prílohe listu majú záujem aj naďalej vykonávať funkciu prísediacich a súhlasia
s opätovným zvolením na ďalšie obdobie. Opätovné zvolenie mestským zastupiteľstvom by
sa malo uskutočniť do doby uplynutia doterajšieho funkčného obdobia prísediacich, aby
mohlo byť zabezpečené riadne plnenie úloh okresného súdu na trestnom úseku
rozhodovacej činnosti.
Súčasťou materiálu bol i návrh na voľbu novej prísediacej pre Okresný súd Trnava - Ing.
Bibiány Baranovskej, ktorá svoj záujem o výkon funkcie prísediacej prejavila 16.1.2017, čo
následne potvrdila 14.2.2017 doručením potrebných náležitostí. Mestský úrad v Trnave
odkomunikoval jej žiadosť s príslušným súdom, ktorý k navrhovanej kandidátke pripomienky
nevzniesol.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k predkladanému materiálu neboli vznesené
pripomienky.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že v zmysle Organizačného
a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva sa o spôsobe voľby dohodnú poslanci na
zasadnutí. Keďže v rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie, odporučil
voľbu vykonať prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
K odporúčaniu primátora na spôsob voľby pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol návrh na spôsob voľby
prostredníctvom hlasovacieho zariadenia schválený.
Následne sa pristúpilo k voľbe kandidátov za prísediacich pre Okresný súd Trnava.
Najskôr sa hlasovalo o opätovnej voľbe kandidátov na základe požiadavky príslušného
súdu. Potom o kandidátke, ktorá prejavila záujem o výkon tejto funkcie a ku ktorej súd
pripomienky nevzniesol.
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Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol opätovne do funkcie
prísediaceho pre Okresný súd Trnava zvolený RNDr. Ing. Ladislav Franek.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola opätovne do funkcie
prísediacej pre Okresný súd Trnava zvolená Ing. Helena Hukelová.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola opätovne do funkcie
prísediacej pre Okresný súd Trnava zvolená p. Marta Krajčovičová.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol opätovne do funkcie
prísediaceho pre Okresný súd Trnava zvolený Ing. Miloslav Lipovský.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol opätovne do funkcie
prísediaceho pre Okresný súd Trnava zvolený pán Štefan Mráz.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola opätovne do funkcie
prísediacej pre Okresný súd Trnava zvolená pani Emília Šipkovská.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola do funkcie prísediacej pre
Okresný súd Trnava zvolená Ing. Bibiána Baranovská.
Návrhová a súčasne i volebná komisia pri tomto spôsobe voľby v zmysle čl. 15 ods. 11
dozerala na priebeh volieb, overila ich platnosť a predložila mestskému zastupiteľstvu
zápisnicu /ktorá tvorí prílohu archívnych dokumentov/.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 607
k voľbe prísediacich pre Okresný súd Trnava.

Materiál č. 9.1
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2017
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v súvislosti s plnením
uznesenia MZ č. 579/2017 zo dňa 28.02.2017. Obsahom organizačného zabezpečenia akcie
bol termín konania, lokalita na usporiadanie akcie, kultúrne podujatia, atrakcie, ľudové
remeslá a všeobecné zásady na organizovanie tejto akcie. Rozpočet jarmoku pre rok 2017
bol členený na oblasť príjmov /197 535,- eur/ a výdavkov /107 850,10 eura/, pričom bolo
uvedené aj porovnanie skutočných príjmov a výdavkov v rokoch 2016 a 2015.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pozmeňovacích návrhov.
Mestská rada na základe návrhu vzneseného na rokovaní MR zároveň odporučila riaditeľovi
Organizačnej skupiny TTJ 2017 osloviť poslanecké kluby na delegovanie členov do
organizačnej skupiny z radov poslancov MZ.
Rozprava:
Bc. Martin Královič, poslanec MZ - poukázal na rozpočet akcie z roku 2016, v ktorom je
uvedená novinka „kyvadlová doprava“. Zaujímal sa, či vieme vyhodnotiť túto službu, či mala
význam a ako bola využitá. Položil otázku, či to bolo efektívne využitie finančných
prostriedkov. Zároveň sa pýtal, či nevyužiť na kyvadlovú dopravu iné obchodné centrum
napr. na Družbe, resp. na Veternej ulici, kde by sa mohlo ísť vo väčšej frekvencii a na kratšiu
trasu, než bola možnosť parkovania pri obchodnom centre The MALL.
Ing. Peter Babinec, vedúci odboru MsÚ - reagoval na pripomienku poslanca a uviedol,
že možnosť kyvadlovej dopravy využilo cca 500 účastníkov jarmoku a parkovanie cca 180
vozidiel. Presné počty však môže zaslať e-mailom.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - zdôvodnil, prečo bol využitý práve
priestor pri The MALL a prečo sa o inom ani nehovorilo. Bolo to hlavne z dôvodu napojenia
na diaľnicu a odchyt vozidiel prichádzajúcich do mesta práve z tejto časti, od Bratislavy. Išlo
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o návštevníkov jarmoku, ktorí reagovali na reklamu alebo išli len okolo. V prípade využitia
parkoviska napr. pri City Park na Trstínskej by bol prejazd vozidiel návštevníkov cez celé
mesto, čo by nebolo vyhovujúce.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, o ktorej sa
nehlasovalo.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 608
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 10.1
Informatívna správa o výsledkoch
15.02.2017 do 14.03.2017
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz

kontrol

ukončených

a rozpracovaných

od

Správa bola predkladaná hlavným kontrolórom v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj
rozsah a zložitosť jednotlivých prípadov boli uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje,
ktoré charakterizujú kontrolný postup a výsledok kontroly.
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov, ako aj ďalšie zákonné normy podľa ustanovení § 27 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite. Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené
a archivované na Útvare hlavného kontrolóra mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 609
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 11.1
Informatívna „Správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2016“
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Spravodajca prečítal celý materiál, ktorý bol predmetom rokovania, keďže si seniorov
váži. „Rada seniorov pokračovala aktívne vo svojej činnosti aj v roku 2016. Uskutočnili sa tri
pracovné stretnutia. Na prvom stretnutí sa vytvorila pracovná skupina na spracovanie
Programu aktívneho starnutia seniorov. Cieľom bolo, aby predmetný materiál bol po
prerokovaný v komisiách MZ a následne predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Pracovná skupina bola podporená externou spolupracovníčkou z Trnavskej univerzity, za
pomoci ktorej bol spracovaný ucelený materiál „Program aktívneho starnutia seniorov mesta
Trnavy na roky 2016-2020“.
Súčasne bola Rada seniorov informovaná o príprave Komunitného plánu sociálnych
služieb. Boli zaslané dotazníky do organizácií a škôl. Spoločné zasadnutie všetkých skupín
sa uskutočnilo 2.6.2016 na mestkom úrade. Seniori sa aktívne zúčastňovali pracovnej
skupiny pre prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb. Vedúca sociálneho odboru
informovala, že po spracovaní bude Komunitný plán sociálnych služieb predložený na
schválenie do mestského zastupiteľstva.
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Na druhom zasadnutí Rada seniorov predložený materiál „Program aktívneho starnutia
seniorov“ po diskusii schválila bez pripomienok, zároveň bol na 13. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva dňa 6.9.2016 odsúhlasený poslancami mesta Trnava bez pripomienok.
Súčasťou Programu aktívneho starnutia je aj „Akčný plán na rok 2017 s návrhom finančného
krytia“. Pre jednotlivé aktivity bude schvaľovaný každý rok pred návrhom rozpočtu v MZ
s výhľadom vždy na 2 roky. Rada seniorov má spracovať návrh kritérií na každoročné
udeľovanie „Ceny primátora pre seniora (seniorov) roka“. Tabuľku aktivít na rok 2017 spolu
s členmi Rady seniorov detailne prerokoval aj primátor mesta.
Tretie stretnutie Rady seniorov sa konalo 27.10.2016. Okrem primátora mesta boli
prizvaní aj pracovníci sekretariátu primátora, ktorí informovali o stave aktivít „Participatívneho
rozpočtu pre seniorov“:
1. Tančiareň pre seniorov – je potrebné nájsť iný väčší vhodnejší priestor pre tančiareň,
nakoľko kapacita v amfiteátri nestačí. Po rozprave bol vytypovaný ako najvhodnejší priestor
kultúrna sála na Strednej priemyselnej škole v Trnave.
2. Petangové ihrisko – realizuje odbor dopravy a komunálnych služieb.
3. Revitalizácia Átria v malometrážnych bytoch – za realizáciu je zodpovedné Stredisko
sociálnej starostlivosti.
Rada prerokovala tiež problém rozšírenia členov Denných centier a Mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov. V súčasnosti máme v Trnave v Denných centrách a v Mestskej
organizácii JDS spolu 1 748 členov - seniorov z celkového počtu cca 12 000 seniorov.
Je treba pomôcť Denným centrám, aby mohli prijímať nových členov a aj nečlenov
pozývať na ich akcie. Po spracovaní prieskumu bude táto otázka bodom rokovania Rady
seniorov.“
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
s návrhom uznesenia, ktorým mestské zastupiteľstvo zoberie správu na vedomie.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, o ktorej sa
nehlasovalo.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 610,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.

Materiál č. 12.1
Návrh na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb Slovenský dom
Centrope k 31.12.2017
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Materiál bol predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva z dôvodu návrhu na
ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb Slovenský dom Centrope
k 31.12.2017. Termín na ukončenie členstva je stanovený z dôvodu udržateľnosti projektu
Centrope Capacity, ktorému udržateľnosť končí v tomto roku.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Rozprava:
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - vyjadril prekvapenie s návrhom materiálu,
pretože doteraz nedostal žiadne informácie o tom, že by združenie nepracovalo. Predložená
správa je veľmi strohá a neobsahuje všetky známe veci o činnosti združenia. Skonštatoval,
že mesto Trnava, je jedným zo zakladajúcich členov združenia právnických osôb, ktoré bolo
založené na základe schválenia zastupiteľstiev miest Bratislava a Trnava v roku 2008
a zastupiteľstiev kraja. Má informácie tiež o pribudnutí iných miest. V nadväznosti na
poskytnuté príspevky nemá informácie o tom, čo združenie mestu ponúklo, preto sa obrátil
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na riaditeľku združenia s požiadavkou o účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva, aby
podala informácie o možnostiach, ktoré pre mesto sú. Dal do pozornosti cezhraničnú
spoluprácu Centrope /Rakúsku, Česko, Maďarsko, Slovensko/, ktorá bola na vysokej úrovni
z hľadiska perspektívy riešenia problémov rozvoja centrálneho európskeho regiónu.
Navrhoval poslancom neuponáhlať sa, keďže má informácie o využívaní vecí zo strany
trnavského samosprávneho kraja. Navrhuje nesúhlasiť s ukončením členstva v tomto
združení a poskytnúť priestor na vystúpenie Ing. Tatiany Mikušovej, riaditeľky združenia
s informáciami, čo môže združenie ponúknuť pre mesto Trnava.
Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo vystúpenie pani Mikušovej
schválené.
Ing. Tatiana Mikušová, riaditeľka združenia Slovenský dom Centrope:
Vo svojom vystúpení sa zamerala na zmysel združenia, fungovanie a príležitosti. Uviedla, že
hlavným cieľom združenia je zapájať sa do partnerstiev v rámci Centrope regiónu a pre
svojich slovenských členov plniť ich priority a požiadavky. V súčasnosti sú členmi združenia
Bratislava, Trnava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Sv. Jur,
Stupava, m. č. Čunovo. Informovala o najsilnejšom projekte združenia, ktorým je „Centrope
Capacity“ /2010-2012/. Jeho hlavným cieľom bolo vytvorenie stratégie spoločného rozvoja
postaveného na štyroch pilieroch rozvoja: 1. hospodárstvo, veda a výskum, 2. infraštruktúra,
3. trh práce a vzdelávanie, 4. kultúra, turizmus a voľný čas.
Zároveň uviedla ďalšie projekty združenia : Projekt „Domu Centropy“, Projekt „Agroturizmus
Západné Slovensko“, Projekt „Cyklistika v regióne Centrope“, Projekt „Vinohradnícka
cyklotrasa“, „Projekt turistický portál www.tourcentrope.eu“, Projekt „Partnerství a aktívní síte
Cyrilo-Metodejské stezky v Moravsko-slovenském přihraničí“, Projekt „Po stopách
šľachtických rodov Pálffy a Esterházy“.
Podotkla, že vedeniu mesta Trnava boli ponúknuté ďalšie ideové zámery združenia:
- adaptačné opatrenia pre zmeny klímy v meste /Interreg, OP KŽP národný mechanizmus/
- strieborná ekonomika
- tematické cesty - projekt prepojenia Bratislavy a Trnavy ako produkt pútnického turizmu
- cyklotrasy /support v rámci programu Interreg - ochrana prírodného a kultúrneho
dedičstva a diverzity/.
V závere svojho vystúpenia spomenula prínos združenia pre mesto Trnava, ku ktorým
patria:
- výstupy z Centrope Capacity
- využitie kultúrnohistorického potencionálu mesta pre tvorbu turistických produktov
- zapojenie sa do pripravovaných projektov združenia
- možnosť realizácie vlastných priorít - projekty zadané združeniu
- realizácia trnavských podujatí /spoluorganizátor, spolufinancujúci subjekt/
- marketing trnavských podujatí
- sieťovanie a klastrovanie partnerov v regióne Centrope
- energetická efektívnosť
- plán priorít pre budovanie dopravnej infraštruktúry
- možnosť zapojiť sa do existujúcich platforiem cezhraničnej spolupráce
- ďalšie možnosti sieťovania partnerov v priestore Dunaja
- efektívne využívanie národných výziev a grantov
- sieťovanie v rámci slovenských partnerov /spoločné priority a projekty/.
/Vystúpenie v plnom znení je prílohou zápisnice./
Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ - zaujímal sa ako je možné, že pri tak rozsiahlej činnosti
združenia je posledná aktualizácia web stránky združenia z 10.4.2016 a status na facebooku
zo 4.11.2012.
Ing. Mikušová, riaditeľka združenia - reagovala na pripomienku a uviedla, že Slovenský
dom Centrope má web stránku a nie je na facebooku. Posledná aktualizácia stránky bola
v mesiaci december 2016, keď sa propagovala konferencia pracovného spoločenstva
dunajských krajín. Nové projekty, ktoré sa idú rozvíjať, sa pripínajú pri realizácii a až keď sú
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z nich výstupy. Facebook má len Tourcentrope. Informácie sa pridávajú a dochádza
k aktualizácii projektov pred začiatkom turistickej sezóny /podujatia, výlety, hlavne
sústredenosť na platiacich členov, ich podujatí, aby sa záujmy rozmnožovali/. Vytvorený bol
5-jazyčný portál web aplikácie /t. č. 186 záujmov/ na podujatia z celého regiónu,
z finančného objemu cca 7 tisíc eur.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - účasť pani riaditeľky na rokovaní nebola primárne
v súvislosti s príspevkom do združenia, ale že by Trnava vypadla z mapy a zmizol by
i synergický efekt uceleného územia v rámci cezhraničnej spolupráce. Obrátil sa s otázkou
na pani prednostku mestského úradu. Nerozumie predkladaniu materiálu na toto
zastupiteľstvo, lebo sa mu to zdá v mimoriadnom režime. O združeniach rokujú poslanci
zvyčajne pri tvorbe rozpočtu a myslí si, že teraz došlo k zhode, čo sa týka OO CR Trnava
tourism i ostatných združení. Asi došlo k ľudskému nepochopeniu a mohlo to počkať do
novembra a riešiť v rámci bežnej agendy. Zároveň žiadal vyjadrenie, že združenie ponúkalo
25 000,- eur na zafinancovanie našich aktivít, bez spoluúčasti. Takže za ročný príspevok
5 000,- eur by mesto získalo slušnú náhradu a mohli byť použité na Trnavskú bránu alebo
iný event, tak by v združení ešte tento rok zostal.
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka MsÚ - pri minuloročnej tvorbe rozpočtu mesta
vzišli od poslancov návrhy, aby bola prehodnotený program 21. členské príspevky. Ako je
uvedené v materiáli členské poplatky boli platené z 21, ďalšie rozvojové poplatky z iných
programov i projektov. Dohodlo sa, že postupne sa prejdú všetky združenia v meste
a postupne sa budú poslanci k nim vyjadrovať. Nešlo sa formou centrálneho materiálu, ale
takýmto. Išlo o projekty neinvestičného charakteru a prekrývali sa s inými projektmi.
Spomenula sumu 25 000,- eur a úvahy nad tým, či do projektu ísť, na útvare projektového
manažmentu. Informácia bola daná na poslednú chvíľu, boli nejasné, neurčité podmienky
projektu a mesto bolo tlačené do termínu dať odpoveď k účasti na projekte. Ďalším dôvodom
bolo aj to, že na valnom zhromaždení vo februári nebol prejavený záujem vstupu mesta do
projektov, o čom hovorí i materiál. Okrem toho má mesto organizáciu cestovného ruchu,
ktorá je marketingová a propagačná s tým, že Slovenský dom Centrope pôsobí ako
projektová.
Ing. Mikušová, riaditeľka združenia - oblastná organizácia cestovného ruchu je
marketingová organizácia, ktorá marketuje destináciu mesta Trnava, nemá tvorbu produktov.
Položila otázku, či má mesto Trnava koncepciu tematických ciest a uviedla, že nemá,
rovnako ako Bratislava. Preto sa využila ponuka ministerstva dopravy, keďže ide o ponuku
pre mesto. Výstupy budú podkladom pre veľký interregový projekt. Trnava tourism nikdy
nevytvorí produkty. S vyjadrením prednostky, čo sa týka „tlačenia do projektu“ súhlasila,
pretože keď vyšla výzva na ministerstve dopravy, združenie na ňu reflektovalo, pretože
nechcelo zmeškať príležitosť. Ide o program priamo z Bruselu s tromi líniami, bez
kofinancovania. Mesto Trnava záujem o projekt neprejavilo, ponúknutý bol iným členom.
V mesiaci september 2017 bude vyhlásená ďalšia výzva a je tu zase príležitosť.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - skonštatoval, že vec po diskusii sa mu nezdá až tak
jednoduchá, a pre mesto sa možnosti ponúkajú.
Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka MsÚ - vysvetlila udržateľnosť, ktorá je 5-ročná
a týka sa tour centrope stránky. Členský príspevok je 5 000,- eur na rok a 1 500,- eur za
udržateľnosť projektu Centrope Capacity ku koncu roka končí.
Ing. Mikušová, riaditeľka združenia - mesto Trnava má pre tento rok zaplatené členské
a keď sa mesto rozhodne do nového projektu vstúpiť, existuje inštitút hlasovania per rollam
a možnosť stať sa partnerom. Ak sa chce mesto rozvíjať, je ideálne udržiavať štruktúry
a spojenectvá, ktoré sa na začiatku vytvorili.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - uviedol, že nie je pravdou že
Trnava tourism nerobí žiadne produkty, má ich viacero. Zároveň spomenul zákon
o cestovnom ruchu, ktorý podporuje oblasti a regióny, ktoré má zmysel vytvárať. Toto sa mu
javí ako umelé zoskupenie, ktoré berie peniaze z rozpočtu mesta. Poukázal na
prerokovávaný materiál a informácie súvisiace s klesaním aktivít Centrope.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - aké sú oprávnené aktivity, ak by sa mesto rozhodlo do
projektu ísť v septembri a aké sú oprávnené výdavky.
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Ing. Mikušová, riaditeľka združenia - reagovala na otázku poslanca a uviedla, že
oprávnené aktivity sú všetky, ktoré súvisia s podujatím a výdavky sú tie, ktoré sa čerpajú
v súvislosti s podujatím. Jedinou požiadavkou je to, že podujatie musí mať medzinárodný
rozmer, pozvanie zahraničných účastníkov z krajín Európskej únie.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - poukázal na cenník marketingových služieb na
zviditeľnenie záujemcov uvedený na web stránke združenia. Zároveň uviedol, že v meste
viac ako rok funguje aquapark, ktorý spomenutý nie je medzi wellnesom.
Ing. Mikušová, riaditeľka združenia - uviedla, že informácia o aquaparku nie je to chybou
Slovenského domu Centrope, pretože každý rok sú členovia vyzývaní na doplnenie
informácií. Takže uvedené sú tie informácie, ktoré členovia združenia poskytli.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - odporučil zamerať sa na skutky a
na konkrétne fakty, ktoré boli uvedené aj v dôvodovej správe. Poukázal na príspevky do
združenia od roku 2008 z rozpočtu mesta vo výške 70 404,80 eur. Každý rok členský
príspevok do združenia je 5 000,- eur a za portál tour centrope vo výške 1 500,- eur.
Zaujímal sa o výstup pre mesto za poplatok 1 500,- eur. Poukázal na projekt Centrope
Capacity, jeho výstupy pre mesto, ktoré majú od roku 2012 klesajúcu tendenciu. Podporil
návrh kolegu Mráza, počkať do konca roka 2017, dať tomu šancu a potom rozhodnúť
o vystúpení. Nestotožnil sa s kritikou OO CR, pretože návštevnosť podujatí stále stúpa,
stúpa návštevnosť mesta oproti minulým rokom, čo je vidieť na dani z ubytovania. Činnosť
OO CR sleduje, je spokojný a zdroje sú využívané zmysluplne.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ- reagoval na vyzvanie primátora a uviedol, že
osobne žiadny pozmeňovací návrh nedal, iba vyzval poslancov, aby za vystúpenie zo
združenia nehlasovali.
Hlasovaním (za 19, proti 6, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Mráza
na stiahnutie materiálu z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva s tým, že materiál
bude predložený najneskôr na rokovanie v mesiaci november 2017.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že možnosťou hlasovania per
rollam sa možno rozhodnúť o vstupe do projektu a podotkol, že všetky združením ponúknuté
projekty budú predmetom rokovania mestskej rady.

Materiál č. 13.1
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 28.3.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 9.2.2017
do 8.3.2017
Spravodajca MR: Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák
Štandardný materiál, ktorým sa predkladá správa o plnení uznesení MZ v stanovenom
intervale a návrh na úpravu už schválených uznesení mestského zastupiteľstva na základe
požiadavky gestorov uznesení.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva:
doplniť ako bod a5) návrh na zmenu textu uznesenia MZ č. 367/2016 v znení doplnkov,
ktorý bol predložený gestorom uznesenia
Predkladá:
Uznesenie (orgán
číslo/rok):
Názov uznesenia
Navrhovaná zmena:

Odbor právny a majetkový, úsek právny
MZ č. 367/2016, v znení č. 471/16, č. 494/16, č. 586/2017
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
V bode 1. vypustiť text: ...“- od Jána Zxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom
xxxxxxxxxx, Trnava, podiel 7/20 za cenu 1328,43 eura,”…

Dôvod zmeny: Ján Zxxxxxxxx dňa 3.3.2017 na MsÚ oznámil, že nepodpíše
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pripravenú kúpnu zmluvu z dôvodu, že nesúhlasí s navrhovanou
cenou. Nebude si uplatňovať predkupné právo a ostatní
spoluvlastníci pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1114/1 môžu
Mestu Trnava odpredať svoje spoluvlastnícke podiely.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 611,
ktorým bol schválený prerokovaný materiál, vrátane doplnku z mestskej rady.
Týmto boli prerokované všetky materiály zaradené do programu rokovania marcového
zasadnutia mestského zastupiteľstva.

V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „14. Rôzne“. V tomto bode
programu bol zaradený jeden písomný materiál :
Materiál č. 14.1
Spolufinancovanie projektu „Vytvorenie MŠ s inkluzívnym vzdelávaním zdravotne
znevýhodnených detí“
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program 2014-2020, vyhlásilo dňa 6.12.2016 výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,
kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10. Výzva je otvorená, prvý termín uzavretia
hodnotiaceho kola je 31.3.2017, následne 30.6.2017 a ďalej v trojmesačnom intervale.
Finančná alokácia pre mesto Trnava a jeho funkčnú oblasť je 2 125 000,00 eur. Maximálna
výška oprávnených výdavkov projektu je závislá od tzv. benchmarku (merná optimálna
hodnota), ktorý bol zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP stanovený na 6 700 eur/1 dieťa pri
vytvorení nových kapacít materskej školy. Pri počte 70 detí (3 triedy po 20 detí, 1 trieda s 10
deťmi) je maximálna výška oprávnených výdavkov 469 000,00 eur. Maximálna výška
spolufinancovania oprávnených výdavkov zo strany mesta by mala dosiahnuť najviac 23
450,00 eur (5%). Celkové výdavky projektu sú na základe rozpočtu vychádzajúceho z
projektovej dokumentácie stanovené na 920 954,95 eur. Rozdiel medzi celkovými výdavkami
projektu a oprávnenými výdavkami projektu, t. j. 451 954,95 eur, bude znášať mesto Trnava
ako neoprávnený výdavok projektu. Projekt je v rámci aktuálneho rozpočtu mesta zaradený
v časti „zásobník projektov“. V prípade schválenia predmetnej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok bude aktualizáciou rozpočtu zabezpečené jeho finančné krytie v súlade
s podmienkami zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
Cieľom projektu je poskytnutie zvýšenej miery inkluzívneho vzdelávania detí
(vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami), prostredníctvom vytvorenia novej materskej školy poskytujúcej tieto možnosti.
Nová MŠ vznikne stavebno-technickými úpravami časti objektu bývalej ZŠ na Mozartovej
ulici 10 v Trnave a jeho adaptáciou pre potreby MŠ. Výstavba MŠ bude realizovaná
na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
Aktivity projektu pozostávajú z adaptácie časti budovy bývalej ZŠ Mozartova pre potreby
vytvorenia MŠ s kapacitu 70 detí, vybudovania detského ihriska a zníženia spotreby energie
realizáciou tepelných izolácií. Projekt bol podrobne rozpísaný v rámci prerokovávaného
materiálu.
Mestská rada mesta Trnava odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
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Rozprava:
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - skonštatoval, že na poslednom mestskom
zastupiteľstve bol veľmi podobný materiál. Zaujímal sa, kde chce mesto získať 1 mil. eur.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - finančné prostriedky v objeme
500 000,- eur budú z predaja objektu školy na Limbovej ulici /uznesenie k materiálu č. 4.1/.
Mesto však nebude financovať celú čiastku, iba 451 000,- eur. Tieto projekty sa však
zrovnávať nedajú, keďže ten predtým bol pre marginalizovanú skupinu detí a tento je pre deti
hendikepované. Budova na Mozartovej ulici je v zlom technickom stave a mesto by muselo
financovať jej opravu z vlastných zdrojov. Zmysluplné mu pripadá využiť iné zdroje na opravu
predmetnej budovy.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 612,
ktorým bolo schválené predloženie žiadosti na projekt v rámci vyhlásenej výzvy
a zabezpečenie spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu i prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 613,
ktorým mestské zastupiteľstvo dalo súhlas s tým, že ak získa mesto nenávratný finančný
príspevok na projekt vo výške 445 550,- eur z externých zdrojov, bude sa v projekte
pokračovať. V opačnom prípade mestské zastupiteľstvo prehodnotí budúce reálne kapacity
projektu a výšku oprávnených nákladov.

Ďalej v rámci bodu „Rôzne“ boli zaznamenané nasledovné vystúpenia poslancov :
A/
Ing. Jozef Čavojský
Vo svojom vystúpení zhodnotil uplynulý rok 2016 z pohľadu občana, poslanca, predsedu
výboru mestskej časti i predsedu Komisie pre riešenie sociálne slabších občanov mesta.
Zameral sa na oblasť poriadku na sídlisku i celej časti Linčianska, odvoz komunálneho
odpadu, separáciu, bezpečnosť, úroveň mestskej hromadnej dopravy,... Spomenul však
i myšlienku, ktorá mu vypadla po búrlivej diskusii na ostatnom mestskom zastupiteľstve, kde
viacerí kritizovali pána primátora i mestský úrad. Uviedol, že kritizuje, ale nezbavuje sa
vlastnej zodpovednosti a treba začať nie od seba, ale u seba.
V stručnosti uviedol pozitíva - záležitosti, ktoré boli zrealizované v mestskej časti /chodník na
pravej strane Ulice G. Steinera, dokončenie parkoviska Jiráskova 14 - 16, parkoviska pri
zberných surovinách na Ulici gen. Goliána, inštalácia polopodzemných kontajnerov na
Jiráskovej ulici 8,14,21,2,7, Ulici gen. Goliána 3/, dvanásť komunitných projektov i zapojenie
sa do participatívnych projektov. Podotkol, že zvláštna pozornosť bola venovaná rómskej
komunite /oprava strechy bytovky, asfaltový dvor, výsadba stromov, .../.
Ako negatíva vnímal, že požiadavky často kolidujú s internetovým „Odkazom pre starostu“ .
Mestský úrad je tým byrokraticky zaťažený, narastá počet nevybavených, často
i oprávnených požiadaviek, k čomu prispieva i viacstupňové riadenie, známy kruh : občan,
poslanec, VMČ, MsÚ, viceprimátori, primátor. To všetko dokáže často spomaliť realizáciu
i dobrých nápadov, konkrétne spomenul parkovanie na Nerudovej ulici. Ide o vec, ktorá sa
neustále rieši vo VMČ, stále sa však na parkovanie využíva trávnik, pričom na mestský úrad
boli predložené viaceré návrhy na zriadenie parkovacích miest, bez úbytku zelene.
V závere svojho vystúpenia spomenul aktivity, ktoré sú naplánované v mestskej časti na
realizáciu v roku 2017.
Následne predložil svoje interpelácie:
1. Špinavá Bratislavská cesta - pravá strana od križovatky Bratislavská-Coburgova-9. mája,
až po benzínku SLOVNAFT.
2. Vysypaný makadam v strete križovatky Bratislavská-Coburgova-9. mája, trvá niekoľko
mesiacov.
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3. Požiadavka občanov zadnej časti Tulipánu, Coburgovej, Bratislavskej o obnovenie
zastávky MHD č. 1,12 na konci Gorkého ulice - od Bratislavskej cesty. Urobme všetko pre
prestárlych občanov tejto oblasti. Navyše týmto prosím o ďalšiu spoluprácu s odborom
dopravy a komunálnych služieb.
4. Žiada zintenzívnenie činnosti mestskej polície, hliadok v lokalite:
a/ kostol Tulipán, smer Linčianska
b/ Mama centrum, obchodné centrum Linčianska.
B/
Ing. Bystrík Stanko
vystúpil ako konateľ a riaditeľ spoločnosti FCC Trnava s.r.o.
Oboznámil prítomných so situáciou súvisiacou s požiarom na skládke odpadov na Zavarskej
ceste v Trnave a prijatými opatreniami v nadväznosti na viaceré informácie, ktoré sa šíria na
sociálnych sieťach. V nedeľu 26.3.2017 cca 13:00 hod. bol vrátnikom, keďže v nedeľu je
skládka zatvorená, spozorovaný požiar na skládke, ktorý bol nahlásený hasičom. Podľa
hasičov malý lokalizovaný požiar skládky odpadov sa z dôvodu silného vetra rozšíril.
Prepukol do doteraz najväčšieho požiaru, minimálne čo sa týka dĺžky hasenia. Hasiči požiar
likvidovali pomocou techniky, na hasenie privážali vodu kyvadlovou dopravou z obce
Šúrovce, aj za súčasného prekrývania povrchu skládky zeminou, k čomu boli privolaní do
služby i niektorí zamestnanci skládky. S hasením vodou sa neskôr prestalo, aby
nedochádzalo k zosuvu skládky. Požiar likvidovali profesionálni hasiči, vojaci i dobrovoľní
hasiči z niektorých obcí. Na mieste udalosti zasahovalo aj KCHL z Nitry, ktoré monitorovalo
ovzdušie v okolí. Zvýšené hodnoty znečistenia ovzdušia neboli namerané. Príčina vzniku
požiaru nie je známa, je v štádiu zisťovania. Požiar bol zlikvidovaný 27.3.2017, počas
28.3.2017 prebiehal ešte proces dymenia a zaváženie hlinou naďalej pokračuje. Hasiči
dozerajú na zásyp skládky ako taký.
Ospravedlnil sa všetkým obyvateľom za vzniknutú situáciu a tiež poďakoval všetkým, ktorí
poskytli pomoc. Ako ďalej uviedol, spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. je prevádzkovateľom
skládky, vzniknutá situácia ho mrzí a spoločnosť preberá zodpovednosť za situáciu a prijaté
opatrenia.
Následne spomenul možné príčiny požiaru skládky, keďže ide o aktívnu časť skládky, na
ktorú sa v súčasnosti naváža. Príčinou môže byť priebeh samotných procesov rozkladu
biologického odpadu a vznik metánu a tlenie skládky. Pri výskyte vzduchu a za prítomnosti
silného vetra mohlo prísť k horeniu. Druhou možnosťou sklíčka, slnko a k tomu vietor. Ďalšou
možnosťou i úmysel v súvislosti so zapaľovaním kontajnerov, resp. replofilácia druhej etapy
skládky a otvorenie kapsule, ktorá mohla zareagovať.
Poukázal na štatistiku podielu odpadu z domácností k inertnému materiálu, ktorý na skládke
nie je v správnom pomere /asi 25% inertného/, ideálny pomer je 50 ku 50. Uviedol, že ľudia
neseparujú odpad tak ako by mali, do komunálneho odpadu hádžu odpad, ktorý tam nepatrí,
môže tam byť aj horľavý odpad. Častokrát ľudia odkladajú veci aj pred zberné dvory /nádoby
s rôznymi chemikáliami, pneumatiky, matrace a pod./ alebo to hádžu do odpadových nádob
na komunálny odpad. Na skládke je aj menej stavebného odpadu z dôvodu spoplatnenia
a vznikanie čiernych skládok v rôznych lokalitách mesta.
Poslancov mestského zastupiteľstva i vedenie mesta pozval po dohodnutí termínu na
obhliadku skládky.
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - uviedol, že podľa informácií boli v nedeľu na
popoludňajšej zmene traja zamestnanci firmy PSA hospitalizovaní s respiračnými
problémami. Zároveň dal na zváženie zamyslieť sa aj z ohľadom pre budúcnosť a ukončiť
prevádzku elektrární, uvažovať nad likvidáciou odpadu spaľovaním, výrobou tepla pre mesto
i s možnosťou získania európskych zdrojov.
Ing. Bystrík Stanko - je zamestnancom spoločnosti FCC Trnava s.r.o., v ktorej má mesto
50% podiel. Spoločnosť by pristúpila na možnosť spaľovania odpadov v prípade, ak mesto
prejaví záujem.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - riešením problému odpadov je zvýšenie podielu
separovaných surovín /v meste Trnava je to pod 50%/ a zároveň spomenul veľké množstvo
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papiera a dreva, ktoré sa dáva do komunálneho odpadu. Odporučil zvýšiť informovanosť
občanov a ovplyvňovať ich myslenie na separáciu odpadov prostredníctvom mestskej
televízie, novín a pod. Vzniknutý požiar skládky využiť na propagandu.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - za dôležité považoval, aby ľudia vedeli ako to funguje.
Podotkol, že je veľa príčin vzniku požiaru skládky a jednou možnou je i neseparovanie
odpadov. Keď sa o tejto veci teraz hovorí, odporučil využiť túto tému na osvetu medzi ľuďmi.
Zaujímal sa, či spoločnosť plánuje spustiť informačnú kampaň, pretože to je základ, aby boli
informovaní o všetkých výhodách separovaného zberu odpadu a môže sa predísť takýmto
veciam. Do pozornosti dal otázku polopodzemných kontajnerov a vyčlenenie prostriedkov
v najbližšom rozpočte. Podotkol, že cestou riešenia je informovať a modernizovať. Požiadal
tiež o informácie aj k plánovanej inštalácii kamier na skládke, o ktorej sa hovorilo v roku
2016.
Ing. Bystrík Stanko - v rámci skládky bolo inštalovaných celkom 8-9 kamier, v súčasnosti
sa rieši záležitosť prenosu dát a internetového pripojenia. Zadný priestor skládky však nie je
možné zabezpečiť kamerami z rôznych objektívnych dôvodov /technická inštalácia
a otvorený zadný priestor do role, prejazd vozidiel v tejto lokalite/.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že osveta na zvýšenie podielu
separácie bude jednou z horúcich tém. Vhodným riešením by bol aj termo-monitoring telesa
skládky a tak včasnou diagnostikou predchádzať požiarom. Zároveň poukázal na informácie
o zmesovom komunálnom odpade za rok 2016, ktorý bol vyvezený na skládku v objeme
57 182 ton, z toho z mesta Trnava 17 599 ton. Zvyšok je z viac ako 60 samospráv z nášho
regiónu. Chápe základnú logiku, že za ukladanie odpadu máme peniaze, ale je správne
zamyslieť sa, či za tie smeti chceme viac, alebo je zámer rozširovania skládky do
nekonečna. Poukázal na Švédsko, kde využívajú spaľovne a odporučil zvažovať všetky
možnosti v nakladaní s odpadmi, ktoré dnešné technológie poskytujú, pozerať na odpad
z ostatných samospráv, ceny za jeho ukladanie na skládke a samozrejme pristupovať viac
k separácii.
C/
Ing. Peter Halada
Podal návrh na vystúpenie pani Jany Martinkovičovej zo spoločnosti BESST s.r.o. Trnava.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo vystúpenie pani
Martinkovičovej schválené.
p. Jana Martinkovičová
poďakovala i v mene p. Romana Hirnera za prejavenú dôveru v súvislosti s predajom
nehnuteľností v areáli na Ulici Limbová 3 v Trnave spoločnosti BESST s.r.o. Trnava.
Prehlásila, že spoločnosť bude robiť všetko pre dobré meno mesta Trnavy.
V závere tohto bodu programu JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - zaznamenal
žiadosť o vystúpenie obyvateľa mesta pána Petra Frátrika.
Hlasovaním (za 10, proti 1, zdržali sa 5, nehlasoval 1) nebolo vystúpenie pána Frátrika
schválené.
Primátor mesta požiadal pána Frátrika o písomné doručenie vystúpenia na mestský
úrad.
Následne program zasadnutia pokračoval bodom „15. Interpelácie poslancov“.
Ústne interpelácie na zasadnutí mestského zastupiteľstva odzneli v predchádzajúcom
bode programu, v diskusnom príspevku poslanca Ing. Jozefa Čavojského.
Ďalšie interpelácie boli poslancami odovzdané písomne.
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V zmysle schváleného programu rokovania nasledovala prezentácia rekonštrukcie
Námestia SNP. Predstavená bola autorom návrhu Ing. arch. Pavlom Ďurkom, ktorý reagoval
aj na vystúpenia poslancov.
Týmto bol program rokovania marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva
prerokovaný.
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia, ktoré boli zaevidované od č. 587
do č. 613, vrátane.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 18. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.

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

Bc. Pavol N i ž n á n s k y
overovateľ

Ing. Ivana M u d r i k o v á, PhD.
prednostka MsÚ

Emanuel G r o n s k ý
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave 07.04.2017
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