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Z á p i s n i c a 
 
 
zo 6. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra 2021 spôsobom online, cez MS TEAMS 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo 6. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra 2021 spôsobom online, cez MS TEAMS 

 
 
Na rokovaní boli pripojení:   
                  21 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  Ing. Monika Černayová, hlavná kontrolórka mesta 
                  JUDr. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu   
                  2 vedúci odborov mestského úradu  

 
 
 

Návrh  p r o g r a m u : 
 

a/ Otvorenie 
b/ Určenie overovateľov 

Zloženie pracovného predsedníctva 
Zloženie návrhovej komisie 
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu  
 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy    

2.1 Úprava rozpočtu z dôvodu nekonania akcie Advent 2021 v Trnave a povolenia 
ambulantných predajov 
 

3. Rekapitulácia uznesení 
 Z á v e r  

 
 

        Rokovanie mestského zastupiteľstva  z poverenia primátora mesta viedla PhDr. Eva 
Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora mesta. Ospravedlnila primátora mesta 
z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva z dôvodu zasadnutia miest združených v K8, ktoré 
sa koná v Žiline.    
 
       Predsedajúca uviedla, že mimoriadne zasadnutie sa uskutočňuje online, prostredníctvom 
Microsoft TEAMS, z dôvodu signalizovanej neúčasti viacerých poslancov prezenčnou formou.  
 
       Zároveň informovala poslancov o spôsobe hlasovania, keďže sa nevyužívala aplikácia Smart      
Vote. Podotkla, že pri hlasovaní prečíta meno a priezvisko poslanca a ten následne vyjadrí svoje 
hlasovanie (za, proti, resp., že sa zdržal hlasovania). 
       Uviedla, že meno a priezvisko poslanca prečíta aj pri prezentácii poslancov pripojených                       
k online rokovaniu.  

 
        PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta privítala pripojených 
poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných. Po prezentácii poslancov skonštatovala, 
že v úvode online rokovania bolo zaprezentovaných   20  poslancov mestského zastupiteľstva; 
mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa zvýšil počet na 21 
poslancov.) 
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         Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci Mgr. Ing. Marián 
Galbavý, MUDr. Štefan Krištofík MPH.       
 
          Za overovateľov zápisnice zo 6. mimoriadneho zasadnutia boli predsedajúcou určení poslanci  
MZ :   Mgr. Bc. Eduard Guniš a Mgr. Ondrej Štefánik.  
 
 
        Návrh uznesení predkladala mestskému zastupiteľstvu návrhová komisia, ktorej zloženie bolo 
pre online zasadnutie nasledovné: JUDr. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu a vedúce odborov: 
Ing. Zuzana Bigasová, PhD., MBA a Ing. Zuzana Bodišová. 
 
 
        Návrh  programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona                   
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.  
 
       O dôvode zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva informovala  
predsedajúca.  
Skonštatovala, že uznesením MZ č. 671/2021 zo dňa 27.4.2021 bolo schválené Organizačné 
zabezpečenie akcie ADVENT 2021 v Trnave, ktorá sa mala konať v dňoch 27.11. až 22.12.2021. 
Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu a potrebu dodržiavania opatrení, ktoré sú platné podľa 
schváleného COVID automatu na tento druh akcie, nie je možné akciu v rozsahu, v akom bola 
schválená, usporiadať. Náhradou za akciu Advent 2021 v Trnave bude, okrem iných menších 
samostatných podujatí, vianočný ambulantný predaj. Ambulantný predaj je definovaný v čl. 10  VZN 
č. 525  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy, v ktorom sú 
stanovené trhové dni ambulantného predaja v dňoch pondelok – nedeľa, v časovom rozmedzí medzi 
7:00 h – 18:00 h. Aby bolo zmenené časové rozmedzie do 21:00 h a bolo platné od 1.12.2021, bolo 
nutné z dôvodu časovej tiesne zaradiť tento materiál na rokovanie mimoriadneho zasadnutia.  
V súvislosti s predchádzajúcim materiálom je potrebné aktualizovať cenové ponuky na zabezpečenie 
čistoty komunikácií a zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne z dôvodu zvýšeného 
pohybu obyvateľov v danej lokalite. Úpravy rozpočtu musia byť schválené pred začiatkom 
ambulantného predaja, aby boli dodržané platné rozpočtové pravidlá. 
 

K materiálom mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva Mestská rada mesta Trnava 
rokovala spôsobom per rollam v dňoch 2. až 6. novembra 2021. K programu rokovania pripomienky 
nemala. Stanovisko mestskej rady k prerokovávaným materiálom bolo zapracované do spoločného 
spravodaja, ktorí mali poslanci k dispozícii. 

  
 K návrhu programu rokovania poslanci pripomienky nevzniesli. 
 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0) bol schválený zverejnený návrh programu.  
 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 791 k programu 

rokovania 6. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.   
 
 
 
 Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu.  
   
 
 

Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, 
a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy    

Spravodajca: Ing. Zuzana Bodišová   
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  Z aplikačnej praxe a z dôvodu schválených organizačných zmien (zmena správcu trhoviska) 
vyplynula potreba úpravy aktuálneho znenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 525.  
  
         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 21.10 do 30.10.2021. 
         V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/. 
  
   Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok. 
 

   K prerokovávanému materiálu pripomienky poslanci nevzniesli.  
   Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 792 v zmysle 

prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 

Materiál č. 2.1 
Úprava rozpočtu z dôvodu nekonania akcie Advent 2021 v Trnave a povolenia ambulantných 
predajov 

Spravodajca: Ing. Zuzana Bodišová   
 
         Uznesením MZ č. 671/2021 zo dňa 27.4.2021 bolo schválené Organizačné zabezpečenie akcie 
ADVENT 2021 v Trnave“, ktorá sa mala konať v dňoch 27.11. až 22.12.2021. Vzhľadom na aktuálnu 
epidemickú situáciu a potrebu dodržiavania opatrení, ktoré sú platné podľa schváleného COVID 
automatu na tento druh akcie, nie je možné akciu v rozsahu, akom bola schválená, usporiadať. 
Súčasťou organizačného zabezpečenia Adventu bol aj rozpočet akcie, ktorý bol zapracovaný do 
rozpočtu Mesta Trnava. Príjmové a výdavkové položky, ktoré súvisia s Adventom nebudú 
napĺňané/čerpané, preto bola navrhnutá ich úprava na nulu.  
         V čase od 1. do 22. decembra 2021 na Trojičnom námestí a Ulici Hlavnej sa uskutoční 
ambulantný predaj, s ktorým súvisí navýšenie príjmovej položky rozpočtu –  dane za užívanie 
verejného priestranstva a navýšenie výdavkov na zabezpečenie čistoty  komunikácií a zberu, 
prepravy a  zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne z  dôvodu zvýšeného pohybu obyvateľov v  danej 
lokalite.  
        Schodok vo výške 76 394,- eur, ktorý úpravou vznikne, bude vyrovnaný z existujúceho prebytku 
rozpočtu. 
        Úprava rozpočtu Mesta Trnava v oblasti príjmov a výdavkov podľa jednotlivých položiek bola 
súčasťou prerokovávaného materiálu.  
  
  Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  

  
   K prerokovávanému materiálu pripomienky poslanci nevzniesli.  
   Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 793 v zmysle 

prerokovávaného materiálu. 
 

 
 
        
        JUDr. Igor Kršiak, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na rokovaní; 
skonštatoval, že prijaté boli uznesenia od č. 791 až 793, vrátane. 
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  Týmto bol program rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva prerokovaný. 
 
 
         PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora mesta poďakovala poslancom 
mestského zastupiteľstva za účasť na online rokovaní a zasadnutie ukončila. 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
JUDr. Peter  Bročka, LL. M.                                                JUDr. Igor  Kršiak  
             primátor mesta                                                                   prednosta MsÚ  
 
            
 
Mgr. Bc. Eduard Guniš                                                                     Mgr. Ondrej Štefánik 
          overovateľ                                                               overovateľ 
    
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka 
 

         V Trnave 12.11.2021   


