Zápisnica
z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 2018
– 2022, ktoré sa uskutočnilo 24. augusta 2021 spôsobom online, cez MS TEAMS
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 2018
– 2022, ktoré sa uskutočnilo 24. augusta 2021 spôsobom online, cez MS TEAMS
Na rokovaní boli pripojení:
24 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/
b/

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

1.1

Schválenie splnenia podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci výzvy IROP na materské školy (MŠ Spojná)
Spolufinancovanie projektu
„MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov“

2.1

3.

Rekapitulácia uznesení
Záver

Rokovanie mestského zastupiteľstva viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta.
Predsedajúci uviedol, že mimoriadne zasadnutie sa uskutočňuje online, prostredníctvom Microsoft
TEAMS, z dôvodu signalizovanej dovolenky viacerých poslancov a nemožnosť sa zúčastniť
prezenčného rokovania.
Zároveň informoval poslancov o spôsobe hlasovania, keďže sa nevyužívala aplikácia Smart
Vote. Podotkol, že pri hlasovaní prečíta meno a priezvisko poslanca a ten následne vyjadrí svoje
hlasovanie (za, proti, resp., že sa zdržal hlasovania).
Uviedol, že meno a priezvisko poslanca prečíta aj pri prezentácii poslancov pripojených
k online rokovaniu.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta privítal pripojených poslancov mestského
zastupiteľstva a ostatných prizvaných. Po prezentácii poslancov skonštatoval, že v úvode online
rokovania bolo zaprezentovaných 23 poslancov mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo
bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa zvýšil počet na 24 poslancov.)
Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Mgr. Stanislav Hric,
Mgr. Magdaléna Eliášová.
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Overená bola zápisnica z 15. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29. júna
2021, ktorej overovateľmi boli poslanci Mgr. Ing. Marián Galbavý a Mgr. Tatiana Vavrová. Za
overovateľov zápisnice poslanec Galbavý uviedol, že súhlasí s obsahom zápisnice, ktorá bola na
overenie predložená .
Za overovateľov zápisnice z 5. mimoriadneho zasadnutia boli predsedajúcim určení poslanci
MZ : p. Juraj Šarmír a Ing. Richard Sládek.
Návrh uznesení predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhová komisia, ktorej zloženie bolo pre
online zasadnutie nasledovné: JUDr. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu a vedúci odborov: Ing.
Martina Repčíková a Mgr. Michal Špernoga.
Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.
Návrh programu vyplynul z riešenia záležitostí, o dôvode prerokovania ktorých informoval aj
primátor mesta.
Pri materiáli č. 01.01. príprava žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
vyhlásenej výzvy na materské školy a s tým súvisiacej potreby zmeny uznesenia MZ č. 870 z roku
2018.
V materiáli č. 02.01. ide o predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl; termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 30.8.2021.
K návrhu programu rokovania poslanci pripomienky nevzniesli.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0) bol schválený zverejnený návrh programu.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 719 k programu rokovania
5. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Zároveň predsedajúci uviedol, že keďže k materiálom mimoriadneho zastupiteľstva Mestská rada
mesta Trnava nerokovala, nebudú sa riešiť pripomienky mestskej rady k programu, a ani v rámci
spravodajskej správy k materiálu, nebude zahrnuté jej stanovisko.

Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu.

Materiál č. 1.1
Schválenie splnenia podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci výzvy IROP na materské školy (MŠ Spojná)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 24.4.2018 uznesením č. 870
schválilo kúpu nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Trnava, parcela registra C KN parc. č. 5292/10
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 909 m², parcela reg. C KN parc. č. 5292/24 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 140 m2 , parcela reg. C KN parc. č. 5292/19 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 5349 m2, zapísaných na LV č. 2261 a stavby – materskej školy a jaslí, súpisné číslo 5971,
k. ú. Trnava, postavenej na pozemku parcela reg. C KN parc. č. 5292/10 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 6 909 m 2 , ktorá je zapísaná na LV č. 2261 a príslušenstva súvisiaceho s predávanými
nehnuteľnosťami, od spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom Mlynské nivy
47, 821 09 Bratislava, za kúpnu cenu 783 365,- eur s tým, že kúpna cena bude uhradená v splátkach
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podľa splátkového kalendára tak, že po podpise kúpnej zmluvy bude uhradená prvá splátka vo výške
185 365,- eur a ďalšie štyri splátky po 150 000,- eur budú uhradené v rokoch 2019 – 2022 vždy do
30. júna príslušného roka.
Súčasne za týmto účelom bolo Zmluvou o zriadení záložného práva (centrálne č. zmluvy
678/2018) zriadené záložné právo k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam.
V súčasnosti Mesto Trnava pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci vyhlásenej výzvy na materské skoky (IROP), konkrétne k budove MŠ Spojná, kde
je vylučujúcim kritériom existencia záložného práva na dotknutých nehnuteľnostiach.
Za týmto účelom Mesto Trnava má v záujme splnenia podmienok na podanie žiadosti o NFP
uhradenie poslednej splátky vo výške 150 000,- eur splatnej v r. 2022 už z rozpočtu r. 2021 tak, aby
bolo Mesto Trnava oprávneným žiadateľom o NFP pre objekt MŠ Spojná.
K prerokovávanému materiálu pripomienky poslanci nevzniesli.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 720 v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 2.1
Spolufinancovanie projektu „MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov“
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 28.06.2021 výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,
kód výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 30.08.2021 a
uzatvorenie ďalšieho hodnotiaceho kola bude 01.11.2021.
Mesto Trnava plánuje v rámci uvedenej výzvy predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu s názvom „MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov“.
Predmetom projektu je, rekonštrukciou budovy na ulici Spojná v Trnave a úpravou areálu MŠ
vrátane detských ihrísk, chodníkov, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania s možnosťou celoročnej
prevádzky, vybudovanie novej 5-triednej materskej školy s kapacitou 100 detí.
Areál materskej školy pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Rekonštrukcia MŠ
bude komplexná. Na pavilónoch 1 až 3 bude realizované zateplenie obvodového plášťa strechy,
v rámci interiérových úprav budú obnovené podlahy, maľby na stenách a strope, budú rekonštruované
sociálne zariadenia. Taktiež bude vybudovaná nová kuchyňa s jedálňou a zázemím. Realizovať sa
bude nová plynová kotolňa s prípravou teplej vody. V rámci vonkajších úprav bude vymenené
oplotenie, navrhnuté sú nové ihriská, mobiliár a sadové úpravy, pozostávajúce z výsadby listnatých
drevín, ihličnatých drevín, zmiešaných trvaliek a tráv. Ihriská a mobiliár budú tvorené pieskoviskami,
hojdačkami, kolotočom, pitnou fontánou a lavičkami.
Celkovým cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitným verejným službám v oblasti
vzdelávania detí materských škôl, pričom sa zameriava na zlepšenie infraštruktúry predprimárneho
vzdelávania prostredníctvom rozšírenia kapacít kvalitného vzdelávania v MŠ s celodennou
starostlivosťou, vrátane inkluzívneho vzdelávania. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí MŠ vo veku 3 – 5 rokov vďaka komplexnej rekonštrukcii a adaptácii existujúceho a
nevyužívaného objektu pre potreby novej 5-triednej materskej školy a školskej kuchyne s jedálňou,
vrátane revitalizácie školského dvora. Po realizácii projektu sa zvýši miera dostupnosti
predprimárneho vzdelávania detí, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(zdravotne znevýhodnené deti, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej
rómskej komunity).
Stavebné povolenie na predmetnú stavbu nadobudlo právoplatnosť dňa 24.08.2020.
Predpokladaná dĺžka realizácie aktivít je 7 mesiacov, termín ukončenia realizácie rok 2022,
predpokladaný termín zahájenia prevádzky MŠ 9/2022.
Súčasťou materiálu bol aj rozpočet projektu.
K prerokovávanému materiálu pripomienky poslanci nevzniesli.
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Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 721 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
JUDr. Igor Kršiak, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na rokovaní;
skonštatoval, že prijaté boli uznesenia od č. 719 do č. 721, vrátane.
Týmto bol program rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva prerokovaný.
Primátor mesta poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva za účasť na online rokovaní
a zasadnutie ukončil.

JUDr. Peter Bročka, LL. M.
primátor mesta

JUDr. Igor Kršiak
prednosta MsÚ

Ing. Richard Sládek
overovateľ

Juraj Šarmír
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka
V Trnave 25.8.2021
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