Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného
obdobia 2018 - 2022, konaného 21. novembra 2018,
pokračovania konaného 18. decembra 2018,
v konferenčnej sále trnavskej radnice
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Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného
obdobia 2018 - 2022, konaného 21. novembra 2018
v konferenčnej sále trnavskej radnice

Prítomní: 30 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta volebného obdobia 2014 -2018
a volebného obdobia 2018 - 2022
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
JUDr. Jana Tomašovičová, zástupkyňa prednostu Mestského úradu v Trnave
a vedúca odboru právneho a majetkového
16 vedúcich odborov a útvarov
6 riaditeľov organizácií zriadených mestom
10 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Patrik Zvonár, predseda Mestskej volebnej komisie
hostia
2 novinári
3 občania
zapisovateľka

Program:
I. slávnostná časť
__________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v meste Trnava, konaných
10.11.2018
Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi mesta Trnava
a zloženie sľubu primátora mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022
Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom mestského
zastupiteľstva a zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
pre volebné obdobie 2018 - 2022

Návrh programu:
II. pracovná časť č. 1
__________________________________________________________________________
a)
b)

c)
d)

Otvorenie
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie
určenie pracovného predsedníctva
určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava
Overenie zloženia sľubu primátora mesta Trnava a poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022
2

e)

Príhovor primátora mesta Trnava

1.1

Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať
akty uzavretia manželstva vo volebnom období 2018 - 2022

II. pracovná časť č. 2
2.1

3.1
4.1

5.1
6.1
7.
8.

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 - 2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Trnava, určenie počtu členov a voľba
členov Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 - 2022, určenie ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu
a členov komisií z poslancov
Návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 – 2022, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisie
Zriadenie a zloženie výborov v mestských častiach pre volebné obdobie 2018 –
2022
Rôzne
Rekapitulácia uznesení
Záver

I. slávnostná časť
Slávnostná časť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia
2018 - 2022 začala nástupom JUDr. Petra Bročku, LL.M., primátora mesta volebného obdobia
2014 - 2018 do rokovacej sály za zvukov Trnavských fanfár od profesora Burlasa.
Po skončení fanfár odznela štátna hymna Slovenskej republiky.

Bod 1)
JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta volebného obdobia 2014 - 2018 otvoril
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2018 2022. Zasadnutie bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 9 Organizačného a rokovacieho poriadku
mestského zastupiteľstva.

Bod 2)
S informáciou o výsledkoch volieb konaných 10. novembra 2018 vystúpil Mgr. Patrik
Zvonár, predseda Mestskej volebnej komisie. Po predložení informácie odovzdal JUDr.
Petrovi Bročkovi, LL.M. osvedčenie o zvolení za primátora mesta Trnava volebného obdobia
2018 - 2022.

Bod 3)
Následne prebehol akt skladania sľubu primátora mesta Trnava volebného obdobia 2018
- 2022 JUDr. Petra Bročku, LL.M.
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Bod 4)
Po zložení sľubu novozvoleného primátora mesta pokračovalo ustanovujúce zasadnutie
mestského zastupiteľstva odovzdaním osvedčení novozvoleným poslancom volebného
obdobia 2018 - 2022.
Za novozvolených poslancov prečítal sľub Mgr. Tibor Pekarčík a poslanci následne zložili
zákonom predpísaný sľub.
Sľub poslanca nezložil Ing. Vladimír Ekhardt, ktorý sa z neúčasti na rokovaní mestského
zastupiteľstva ospravedlnil.
Následne bola vyhlásená 10 - minútová prestávka, po ktorej ustanovujúce rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2018 - 2022 pokračovalo
pracovnou časťou.

II. pracovná časť č, 1
Pred otvorením pracovnej časti rokovania požiadal o slovo Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Trnavského samosprávneho kraja. Pri riadení poprial novozvolenému primátorovi mesta
a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva veľa dobrých nápadov, veľa
entuziazmu a veľa energie do toho, čo si predsavzali vo volebných programoch. Podotkol, že
je veľký mandát po tom nádychu, ktorý sme zažívali za ostatné volebné obdobia, aby sme
urobili aj to, čo naočkovalo iné regióny. Poďakoval sa za možnosť vystúpiť a poprial, aby sa
v práci darilo. Ako župan trnavského kraja a zároveň i Trnavčan, bude preto nápomocný
mestskej exekutíve i plánom, a 31 poslancov mestského zastupiteľstva má dvere na trnavskej
župe otvorené. Zároveň spomenul, že agendu otvoreného úradu má na starosti vice župan
a zvolený poslanec mestského zastupiteľstva pán Marek Neštický. Spomenul tiež ďalších
poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú tiež poslancami samosprávneho kraja – páni
Mráz, Pekarčík, Lančarič, Kramár, Galbavý. Dúfa, že toto budú tie správne prevodovky na
tvorbu kraja. V závere poprial ešte raz všetko dobré, Trnava nech je kvitnúca, otvorená a dobré
miesto pre život všetkých občanov.
V úvode pracovnej časti rokovania JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta pripomenul
niektoré organizačné záležitosti, súvisiace s priamym prenosom z rokovania zastupiteľstva a
vyhotovením zápisnice v zmysle čl. 16 Organizačného a rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva. Poslanci boli oboznámení aj s použitím hlasovacieho zariadenia, ktorého
manuál použitia dostali na dátovom nosiči.

Bod a)
Pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva otvoril JUDr. Peter
Bročka, LL.M., primátor mesta. Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva,
ostatných prizvaných a hostí. Skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 30 poslancov
mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.

Bod b)
Predsedajúci predložil návrh na voľbu mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej
komisie, určenie pracovného predsedníctva a určenie overovateľov zápisnice.
Ešte pred ich konštituovaním predsedajúci podal základné informácie o činnosti už
spomínaných komisií.
Zároveň odporučil, aby zloženie komisií: mandátovej, návrhovej a volebnej komisie z
poslancov bolo pre celé ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva totožné.
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Keďže iný návrh predložený nebol, primátor predložil návrh na zloženie mandátovej,
návrhovej a volebnej komisie nasledovne : predseda poslanec MZ Ing. Juraj Novota a
členovia: Mgr. Tibor Pekarčík a Adam Peciar.
K predloženému návrhu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo zloženie komisie, ktorá bude
zastrešovať činnosť komisie mandátovej, návrhovej a volebnej schválené.
Ďalším krokom bolo ustanovenie pracovného predsedníctva. Pracovné predsedníctvo
v zmysle organizačného a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva tvorí primátor,
prvý a druhý zástupca primátora a traja zástupcovia poslaneckých klubov v mestskom
zastupiteľstve. Keďže zloženie pracovného predsedníctva nie je možné pre dnešné
zasadnutie takto určiť, do pracovného predsedníctva ustanovujúceho zasadnutia
predsedajúci určil poslancov MZ : Ing. Petra Šujana, Emanuela Gronského, Juraja Fuzáka,
Bc. Marcela Krajča, Juraja Šarmíra.
Ďalej bolo riešené určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z
ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim určené poslankyne
MZ : RNDr. Gabriela Cabanová a PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

Bod c)
Predsedajúci predložil návrh programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, ktorý bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
Zároveň bol distribuovaný i poslancom mestského zastupiteľstva.
Pracovná časť rokovania bola rozdelená na dve časti - časť č. 1 a časť č. 2. V pracovnej
časti č. 1 ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, tak ako to bolo uvedené
v pozvánke, by sa 21.11.2018 prerokoval len materiál č. 1.1 - Návrh na poverenie poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať akty uzavretia manželstva vo volebnom
období 2018 - 2022.
Zvyšné body programu č. 2 až 8, pracovnej časti č. 2 by boli predmetom rokovania
pokračujúceho ustanovujúceho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v mesiaci december 2018,
pričom termín zasadnutia bude včas oznámený a rovnako budú doručené aj materiály č. 2.1,
3.1, 4.1, 5.1, 6.1 pracovnej časti 2 pokračujúceho ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva, keďže ich spracovanie súvisí s priebehom a výsledkom rokovaní
novozvolených poslancov.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpil poslanec MZ Mgr. Tibor Pekarčík
s návrhom na doplnenie programu rokovania o ďalší materiál „Určenie platu primátora mesta
Trnava s účinnosťou od 1.12.2018“. Dôvodom dodatočného zaradenia tohto bodu programu
je novela zákona č. 320/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR s platnosťou od 20.11.2018
a nadobúda účinnosť 1.12.2018. Je potreba zosúladenia doteraz platného uznesenia MZ č.
374 s predmetnou novelou.
K programu rokovania na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený návrh programu
pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia, ktorý bol zverejnený.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol schválený návrh poslanca
Pekarčíka na doplnenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1,
ktorým bol schválený program pracovnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia
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mestského zastupiteľstva v zmysle zverejneného návrhu a schváleného poslaneckého
návrhu.
Zároveň predsedajúci pripomenul, že takto schválený program sa stáva záväzným pre
celý priebeh rokovania.

Bod d)
Ing. Juraj Novota, predseda mandátovej komisie predložil zápisnicu mandátovej komisie
o uplatnení mandátu novozvoleného primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M.
a mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2018 –
2022, s výnimkou poslanca Ing. Vladimíra Ekhardta, ktorý sa z neúčasti na rokovaní
mestského zastupiteľstva 21.11.2018 ospravedlnil. (Zápisnica je súčasťou archívnych
dokumentov.)
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 2.
Bod e)
Podľa schváleného programu rokovania nasledoval príhovor JUDr. Petra Bročku, LL.M.,
primátora mesta Trnava.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta :
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzácni hostia!
Pred malou chvíľou sme zložením sľubu prevzali zodpovednosť za ďalšie smerovanie
nášho mesta, za jeho rozvoj a vytváranie optimálnych podmienok pre život Trnavčanov.
Občania nám dali dôveru, ktorá nás všetkých zaväzuje. Od každého z nás sa očakáva
zanietenosť, zodpovedný prístup a uvážené rozhodnutia. Čakajú nás výzvy a úlohy, ktoré sme
občanom prisľúbili splniť a verím, že ich aj naplníme k ich spokojnosti.
Viacerí z vás už pracovali v mestskom zastupiteľstve, a preto viete, že nejde len o účasť
na zasadnutiach a o poctivú prípravu na ne, ale aj o hodiny strávené v komisiách, na
stretnutiach s občanmi i odborníkmi pri hľadaní čo najlepších riešení. Život mesta potvrdzuje,
že pri tomto hľadaní je dôležité počúvať všetky relevantné hlasy, aby nikto, kto to s mestom
myslí úprimne a vážne, nezostal nevypočutý. Väčšina z vás, poslancov, nie je závislá od
straníckych štruktúr, preto verím, že každý bude primárne načúvať občanom Trnavy, do
služieb ktorých dnes vstupujeme.
Verím, že podobne ako po minulé roky aj v tých nasledujúcich štyroch rokoch dokážeme
prekračovať hranice vlastného videnia sveta a budeme otvorene, bez predsudkov,
konfrontovať rôzne prístupy a pohľady s cieľom nájsť čo najlepšie riešenie pre čo najširšiu
vrstvu obyvateľov.
Občania tohto mesta si vážia poctivú prácu, majú cit pre zodpovednosť a vedia
porozumieť aj prioritám, ktoré prekračujú len ich individuálny prospech. Urobme teda všetko
pre to, aby naši spoluobčania nestratili dôveru v spravodlivé spravovanie vecí verejných.
K tomu si vzájomne poprajme do nového volebného obdobia veľa dobrých a múdrych
rozhodnutí, ktoré prinesú našim obyvateľom na všetkých úrovniach života dôstojné podmienky
a ktoré potvrdia, že Trnava bola nielen v minulosti centrom kultúrneho a duchovného života,
ale aj dnes právom patrí medzi európske kultúrne centrá.
Nech je Trnava aj vďaka našej práci lepším, krajším a bezpečným mestom. Mestom, na
ktoré budú jeho občania hrdí, kde budú radi žiť aj aktívne tráviť svoj voľný čas,
no predovšetkým, kde budú budovať domovy pre svoje rodiny. Prajem vám k tomu dostatok
síl, odvahy i rozvahy.

Následne poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k prerokovaniu jediného písomného
materiálu zaradeného do programu pracovnej časti č. 1 ustanovujúceho zasadnutia :
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Materiál č. 1.1 - Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať akty
uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2018 – 2022
Predsedajúci uviedol materiál, ktorý poslanci dostali spolu s pozvánkou, podľa dôvodovej
správy.
V zmysle § 4 ods. 1 zákona číslo 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade pred primátorom alebo
povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikárky.
Mesto Trnava, matričný úrad, akt uzavretia manželstva zabezpečuje vo svojich
reprezentačných priestoroch – v obradnej sieni radnice, Hlavná 1, 1. poschodie, v termínoch
stanovených v súlade s akciami mesta.
Na základe požiadaviek snúbencov môže matričný úrad povoliť uzavrieť manželstvo aj v
mimo stanovených termínov a taktiež na inom vhodnom mieste ( zákon číslo 36/1995 Z. z
o rodine v znení neskorších predpisov § 4 ods. 2 ) a preto je potrebné poveriť poslancov
vykonávaním aktov uzavretia manželstva. Poslanci, ktorí prejavia záujem vykonávať akt
uzavretia manželstva, budú doplnení najneskôr pri prerokovaní materiálu.
Hlavne pre informáciu novozvolených poslancov primátor uviedol, že sobášiaci sa v rámci
scenára sobášneho obradu prihovorí snúbencom, vykoná akt uzavretia manželstva, vyzve
novomanželov, aby si navzájom vymenili snubné prstene a dali prvý manželský bozk, prihorí
sa novomanželom a na konci sobášneho obradu novomanželom zablahoželá.
V závere uviedol, že materiál bol doručený poslancom bez konkrétnych mien. Záujem
o vykonávanie tohto aktu však prejavili poslanci MZ – Pekarčík, Novota, Beňo.
Predsedajúci dal priestor na rozpravu a možnosť pre prihlásenie sa ďalších poslancov
mestského zastupiteľstva.
V rámci rozpravy svoj záujem o vykonávanie aktov uzavretia manželstva prejavili poslanci
: Mgr. Matej Lančarič, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Martin Uhlík a Bc. Marcel Krajčo.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 3.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta zasadnutie ustanovujúceho mestského
zastupiteľstva p r e r u š i l
s tým, že pokračovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca
december 2018, ku ktorému bude poslancom zaslaná informácia o termíne a čase zasadnutia,
spolu s doteraz nedodanými materiálmi pre pracovnú časť č. 2.
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Zápisnica
z pokračovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2018 - 2022, konaného 18. decembra 2018
v konferenčnej sále trnavskej radnice

Prítomní: 29 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta volebného obdobia 2018 -2022
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
JUDr. Jana Tomašovičová, zástupkyňa prednostu Mestského úradu v Trnave
a vedúca odboru právneho a majetkového
12 vedúcich odborov a útvarov
4 riaditelia organizácií zriadených mestom
zapisovateľka

Program:
II. pracovná časť č. 2
2.1

3.1
4.1

5.1
6.1
7.
8.

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 - 2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Trnava, určenie počtu členov a voľba
členov Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 - 2022, určenie ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu
a členov komisií z poslancov
Návrh na zriadenie Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 – 2022, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisie
Zriadenie a zloženie výborov v mestských častiach pre volebné obdobie 2018 –
2022
Rôzne
7.1 Určenie platu primátora mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

Pokračovanie ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril
a viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta. Privítal prítomných poslancov mestského
zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Skonštatoval, že na rokovaní je prítomných celkom 23 poslancov; v priebehu rokovania
sa počet zvýšil na 29.
Z rokovania sa ospravedlnili poslanci: Mgr. Matej Lančarič, Mgr. Ľubica Horváthová.
Neskorší príchod na rokovanie oznámili poslanci: Mgr. Magdaléna Eliášová a Adam Peciar.
Ešte pred rokovaním predsedajúci pripomenul, že pracovné predsedníctvo, mandátová,
volebná a návrhová komisia a overovatelia budú pracovať v zložení, ktoré bolo odsúhlasené
v úvode ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 21. novembra 2018.
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Z neúčasti na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil
novozvolený poslanec Ing. Vladimír Ekhardt. V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
poslanec je povinný najmä zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého
sa zúčastní.
Poslanec Ekhardt bol na pokračujúcom ustanovujúcom zasadnutí prítomný, na ktorom
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Zápisnicu o uplatnení mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Vladimíra
Ekhardta prečítal Ing. Juraj Novota, predseda mandátovej komisie. (Zápisnica tvorí prílohu
archívnych dokumentov z rokovania MZ.)
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 4
k zloženiu sľubu poslanca Ing. Vladimíra Ekhardta.

Následne boli prerokované písomné materiály, ktoré boli zaradené do programu rokovania
pracovnej časti č. 2.
Materiál č. 2.1
Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 - 2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo poveruje iného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia v súlade s § 12 ods. 2, 3, 5, 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V rámci materiálu bol predložený návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva
Ing. Petra Šujana.
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 5
k povereniu poslanca Ing. Petra Šujana.

Materiál č. 3.1
Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Trnava, určenie počtu členov a voľba členov
Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
Mestská rada mesta Trnava bola zriadená v zmysle čl. 5 písm. a/ Organizačného
a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a v súlade s § 14 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Počet jej členov sa určuje tak, že tvorí najviac 1/3 počtu poslancov mestského
zastupiteľstva. Počet poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022 je 31, preto bolo
odporučené, aby počet členov mestskej rady bol 10.
Návrh na personálne obsadenie členov mestskej rady bol poslancom rozdaný pri
prezentácii na rokovanie mestského zastupiteľstva.
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 6
k určeniu počtu členov mestskej rady na 10.
Následne prebehla voľba členov mestskej rady verejným hlasovaním, t. j. prostredníctvom
hlasovacieho zariadenia. O návrhu na členov mestskej rady sa hlasovalo an block :
1. Mgr. Tibor Pekarčík
2. Ing. Peter Šujan
3. Juraj Fuzák
4. Ing. Juraj Novota
5. Bc. Marcel Krajčo
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6. Mgr. Marek Neštický
7. Emanuel Gronský
8. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
9. Juraj Šarmír
10. MUDr. Štefan Krištofík, MPH.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) boli za členov mestskej rady
zvolení poslanci tak ako boli v návrhu uvedení.
Zápisnicu o voľbe členov mestskej rady prečítal Ing. Juraj Novota, predseda volebnej
komisie. (Zápisnica tvorí prílohu archívnych dokumentov z rokovania MZ.)
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 7
k voľbe členov Mestskej rady mesta Trnava.
Predsedajúci uviedol, že spôsob voľby do ostatných orgánov mesta si dohodne mestské
zastupiteľstvo priamo na zasadnutí. Voľba môže byť verejná, prostredníctvom hlasovacieho
zariadenia, alebo tajná, formou hlasovacích lístkov. Keďže predpokladal, že v rokovacej
miestnosti nie je žiadny poslanec, ktorý by mal záujem o voľbu formou hlasovacích lístkov
a žiadny iný návrh predložený nebol, dal hlasovať o spôsobe voľby – verejným hlasovaním.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený spôsob voľby do
ostatných orgánov mesta verejným hlasovaním, t. j. prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
Ďalej v zmysle programu nasledoval bod 4.1.,

Materiál č. 4.1
Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2018 – 2022, určenie ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu
a členov komisií z poslancov
Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva v zmysle § 15 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 5 písm b) Organizačného
a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a čl. 18 Štatútu mesta Trnava.
Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených
mestským zastupiteľstvom, ktorí budú do komisie volení na ďalšom zasadnutí.
Súčasťou materiálu bol návrh na zriadenie komisií a určenie ich náplne činnosti. Návrh na
personálne obsadenie komisií, v členení predseda, podpredseda a ďalší členovia komisií bol
rozdaný poslancom pri prezentácii na rokovanie.
Rozprava:
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., poslankyňa MZ – odporučila názov navrhovanej komisie
„Komisia sociálnych vecí“ upraviť na „Komisia sociálnych vecí a zdravia“ i s úpravou náplne
činnosti. V pôvodnej náplni činnosti, ktorá je uvedená v materiáli by sa v prvej vete v 1. riadku
za slová „sociálnej politiky“ doplnil text ...problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného
zdravia... v 2. riadku za slová „sociálnej oblasti“ doplniť text ...zdravia a verejného zdravia...,
v 3. riadku za slová „sociálnej oblasti“ doplniť text ...zdravia, prevencie chorôb a intervencie...
Návrh zdôvodnila predkladateľka víziou prepojenia a rozšírenia aktivít Kancelárie Zdravé
mesto s odborníkmi v oblasti zdravia, verejného zdravia. Vypracovanie Profilu zdravia mesta
Trnava v spolupráci s odborníkmi a akademickým prostredím v Trnave – posledný profil
zdravia bol v roku 2009. Výsledkom bude publikácia pre mesto. Sociálny a charitatívny rozmer
komisie samozrejme nebude narušený. Po preštudovaní programov komisií aj iných miest
Slovenskej republiky aj Európskej únie, je nevyhnutné ísť aj v súlade s myšlienkami WHO.
Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli.
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Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslankyne
Nemčovskej.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 8,
ktorým boli zriadené komisie mestského zastupiteľstva a s nimi súvisiace náplne činnosti
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného poslaneckého návrhu.
Následne sa uskutočnila voľba predsedov, podpredsedov a ďalších členov komisií z radov
poslancov, o ktorých sa hlasovalo an block.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) boli zvolení predsedovia,
podpredsedovia a ďalší členovia komisií v zmysle návrhu, ktorý bol rozdaný pri prezentácii na
rokovanie.
Zápisnicu o voľbe predsedov, podpredsedov a ďalších členov komisií z radov poslancov
prečítal Ing. Juraj Novota, predseda volebnej komisie. (Zápisnica tvorí prílohu archívnych
dokumentov z rokovania MZ.)
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 9,
ktorým boli zvolení predsedovia, podpredsedovia a ďalší členovia komisií z radov poslancov
v zmysle predloženého písomného návrhu.

Materiál č. 5.1
Návrh na zriadenie Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava pre volebné obdobie
2018 – 2022, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisie
Materiálom bolo riešené zriadenie Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava, ktorá
posudzuje návrhy na udelenie ocenení mesta v zmysle príslušného Všeobecne záväzného
nariadenia (č. 315 v znení č. 354).
Návrh na personálne zloženie komisie z poslancov i neposlancov, bol poslancom rozdaný
pri prezentácii na rokovanie mestského zastupiteľstva.
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O navrhnutých členoch komisie sa hlasovalo an block.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola zvolená komisia v členení
predseda, podpredseda, členovia komisie poslanci, členovia komisie neposlanci.
Zápisnicu o voľbe predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na udeľovanie
ocenení prečítal Ing. Juraj Novota, predseda volebnej komisie. (Zápisnica tvorí prílohu
archívnych dokumentov z rokovania MZ.)
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 10,
ktorým bol zvolený predseda, podpredseda a ďalší členovia komisie poslanci, i neposlanci
v zmysle predloženého písomného návrhu.

Materiál č. 6. 1
Zriadenie a zloženie výborov v mestských častiach pre volebné obdobie 2018 – 2022
Výbory mestskej časti sú zriaďované v súlade s § 23 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 23 Štatútu mesta Trnava. Členmi výborov sú všetci
poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnej mestskej časti. Členmi výboru môžu
byť aj obyvatelia príslušnej mestskej časti, ktorých volí mestské zastupiteľstvo.
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 11,
ktorým boli zriadené výbory mestskej časti tak ako boli uvedené v prerokovávanom materiáli.
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V rámci schváleného programu nasledoval bod 7. „Rôzne“. V rámci tohto bodu programu
bol zaradený mateiál č. 7.1.
Materiál č. 7.1 - Určenie platu primátora mesta Trnava
S obsahom materiálu prítomných oboznámil Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec mestského
zastupiteľstva.
Primátorovi mesta podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej muzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 vyššie uvedeného zákona.
Priemerný mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 dosiahla
výšku 954,- eur a násobok v nadväznosti na počet obyvateľov mesta predstavuje koeficient
3,54. Plat primátora predstavuje sumu 3 378,- eur.
Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnutím tento plat v súlade s § 4 ods. 2 vyššie
uvedeného zákona zvýšiť až o 60 %.
Poslanec Pekarčík uviedol správne číselné údaje, ktoré v materiáli v dôsledku opisovej
chyby pri spracovávaní materiálu boli nesprávne uvedené.
Zároveň uviedol, že v rámci materiálu je uvedené i druhé uznesenie, ktoré pojednáva
o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta v súlade s § 2 ods.
2 zákona č. 253/1994 Z. z.
Rozprava:
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – navrhol v bode 2. uznesenia plat primátora v súlade s § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. navýšiť o 60 %.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Fuzáka
na navýšenie platu primátora o 60 %.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 12
k určeniu platu primátora mesta v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného
poslaneckého návrhu v súlade s príslušnou legislatívou.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 13
k poskytnutiu náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta v súlade
s príslušnou legislatívou.
V rámci predmetného bodu programu bol mestským zastupiteľstvom prerokovaný aj jeden
majetkový materiál, ktorý bol poslancom doručený v tlačenej forme spolu s ostatnými
materiálmi.
Predkladateľom materiálu bol Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ, ktorý ostatných
poslancov podrobnejšie obozámil s jeho obsahom.
Materiál - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na realizáciu prístupovej
komunikácie v k. ú. Zavar spoločnosti Novares Slovakia Automotive s.r.o.
Dňa 15. 12. 2017 spoločnosť NOVARES Slovakia Automotive s.r.o., so sídlom: Prílohy
615/83, Zavar, IČO: 48 207 284 požiadala o súhlas s použitím časti pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava v k.ú. Zavar (alternatívne o odkúpenie) na realizáciu prístupovej komunikácie
k svojmu závodu. Závod je situovaný v blízkosti závodu PSA Trnava. V súčasnosti sa pre
vstup do objektu používa prístupová cesta PSA na základe zmluvy uzavretej medzi
spoločnosťami NOVARES a PSA na dobu určitú. Nakoľko sa platnosť tejto zmluvy končí,
spoločnosť musí pristúpiť ku konečnému riešeniu hlavnej prístupovej cesty.
Prístupová komunikácia je čiastočne navrhnutá na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Trnava, zapísaných v k.ú. Zavar na liste vlastníctva č. 2551 ako parc. č. 240/4, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 21 801 m2, parc.č. 240/244, zastavané plocha a nádvoria
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s výmerou 20 212 m2. Žiadateľ potreboval pre komunikáciu časť parc.č. 240/4 s predbežnou
výmerou cca 158 m2 a časť parc.č. 240/244 s predbežnou výmerou cca 996 m2.
Majetkovoprávny vzťah žiadateľa k pozemkom vo vlastníctve mesta Trnava pre výstavbu
komunikácie musí byť zmluvne vyriešený k stavebnému konaniu.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 23. 1. 2018, zaoberala žiadosťou
spoločnosti a po prerokovaní oznámila žiadateľovi listom zo dňa 7. 2. 2018, že odporučí
Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta
Trnava v k. ú. Zavar - časti parc. č. 240/4 a časti parc. č. 240/244 - na realizáciu prístupovej
komunikácie k závodu spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s.r.o. a s odpredajom
predmetných pozemkov žiadateľovi za kúpnu cenu 15,- eur/m2 s podmienkou, že odkúpi od
mesta Trnava nielen pozemky pod navrhovanou prístupovou komunikáciou, ale aj celý pás
pozemku (zeleň) medzi jestvujúcou a navrhovanou komunikáciou až po kruhovú križovatku.
Spoločnosť zareagovala na oznámenie majetkovej komisie žiadosťou o prehodnotenie
navrhovanej kúpnej ceny, v ktorej vyjadrila súhlas s odkúpením pásu zelene medzi existujúcou
a navrhovanou prístupovou komunikáciou. Kúpnu cenu, odporúčanú majetkovou komisiou vo
výške 15,- eur/m2, navrhla upraviť na 10,- eur/m2.
Komisia po prerokovaní návrhu spoločnosti zotrvala na svojom pôvodnom stanovisku zo
dňa 23.1.2018.
Listom zo dňa 8. 6. 2018 spoločnosť NOVARES Slovakia Automotive s.r.o. súhlasila so
stanoviskom majetkovej komisie.
Dňa 19. 6. 2018 bol materiál na rokovaní mestskej rady stiahnutý, nakoľko nebolo splnené
zákonom stanovené zverejnenie zámeru, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu
mestským zastupiteľstvom, pretože zámer bol z objektívnych dôvodov zverejnený až 12. 6.
2018.
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva 11.9.2018, ktoré prijalo
uznesenie č. 975 k realizácii prístupovej komunikácie v k. ú. Zavar.
Keďže v § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 358/2015 Z. z o úprave niektorých vzťahov v oblasti
štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých je uvedené, že
nepriamou formou pomoci je okrem iného aj predaj nehnuteľného majetku mesta za cenu
nižšiu ako je trhová cena, Odbor právny a majetkový MsÚ Trnava dal vypracovať znalecký
posudok č. 262/2018, či v prípade odsúhlasenia ceny v mestskom zastupiteľstve vo výške 15,eur/m2 nepôjde o štátnu pomoc v zmysle zákona o štátnej pomoci. Znalecký posudok č.
262/2018 stanovil cenu pozemku na 16,73 eur/m2 čo znamená o 1,73 eur/m2 viac ako bolo
schválené uznesením č. 975/2018, plnením ktorého by dochádzalo k poskytnutiu minimálnej
štátnej pomoci. Táto skutočnosť bola listom oznámená spoločnosti NOVARES Slovakia
Automotive s.r.o. Spoločnosť s cenou podľa znaleckého posudku súhlasila, čo oznámila listom
zo dňa 26.11.2018.
Priamy predaj majetku mesta sa uskutočňoval v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, cit.: „pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec
zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby“.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné časti pozemkov budú
určené na výstavbu komunikácie do areálu spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s.r.o.
a zvyšnú plochu odporučila majetková komisia odpredať ako inak nevyužiteľnú pre mesto
taktiež do majetku spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s.r.o. (ktorá bude
zabezpečovať jej údržbu).
V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Predsedajúci upozornil poslancov, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
o čom musí mestské zastupiteľstvo rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 14
v znení, ktoré bolo súčasťou prerokovávaného materiálu.

Ďalej vystúpil v bode „Rôzne“ JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta a spomenul
niektoré záležitosti :
A/
Upozornil, že v rámci materiálov bol poslancom doručený aj harmonogram zasadnutí mestskej
rady a mestského zastupiteľstva, zatiaľ na I. polrok 2019, aby sa zistilo, akým spôsobom to
poslancom vyhovuje, vedeli si veci naplánovať, prípadne frekvenciu zasadnutí pre II. polrok
upraviť, čo sa týka počtu zasadnutí.
B/
Ďalej informoval, že na základe požiadavky Okresného súdu Trnava o voľbu prísediacich pre
príslušný súd, bola na webovom sídle mesta v tejto súvislosti zverejnená výzva, s termínom
podania návrhov do 14.1.2019. Vyzval poslancov, že ak poznajú niekoho vo svojom okolí, kto
by mal o túto funkciu záujem, môže sa v rámci tejto výzvy prihlásiť. Tam sú zverejené aj bližšie
informácie a podmienky, ktoré musí kandidát spĺňať a rovnako ďalšie záležitosti, ktoré sa
týkajú predloženia a doručenia jednotlivých návrhov.
C/
Uviedol, že rovnako bude daná i verejná výzva i s termínom na prihlásenie sa odbornej
verejnosti do jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva, ktoré boli na dnešnom rokovaní
zriadené len z poslancov. Opätovne apeloval aj na poslancov, ak majú vo svojom okolí
z odbornej verejnosti ľudí, ktorí by mali záujem pomôcť mestu prostredníctvom práce
v jednotlivých komisiách, aby ich nahlásili.
D/
Začiatkom mesiaca január 2019 bude poslancom e-mailom doručený návrh Štatútu mesta
Trnava, ktorý sa vydáva všeobecne záväzným nariadením. Keďže pre všeobecne záväzné
nariadenia platí lehota na zverejnenie návrhu 21 dní pred rokovaním mestského
zastupiteľstva, v maili vám bude presne zadefinovaný termín, do ktorého môžete svoje
pripomienky, návrhy predkladať spracovateľovi dokumentu. Ak by mali jednotlivé kluby záujem
o stretnutie aj v užšom kruhu, je to možné uskutočniť. Organizačne to však ponechá na
predsedov poslaneckých klubov a bude rád, keď bude na stretnutie prizvaný.
E/
E-mailom bude poslancom tiež doručený návrh Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ku ktorému budete mať možnosť vzniesť pripomienky
jednak na spracovateľa dokumentu, resp. ich predložiť na rokovaní mestskej rady, prípadne
mestského zastupiteľstva.
F/
Informoval, že dňom 1. januára 2019 nastúpi nová prednostka Mestského úradu v Trnave,
pani Katarínu Koncošovú, s ktorou sa detailnejšie poslanci oboznámia na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva, resp. sa poslancom predstaví. Samozrejme bude
poslancom k dispozícii , rovnako i zamestnanci mestského úradu, kedykoľvek i primátor mesta
prostredníctvom sekretariátu, resp. online.

O slovo sa ďalej prihlásil p. Adam Peciar, poslanec MZ. Povedal, že materiál v printovej
forme dostal k dispozícii po štyroch rokoch, keďže v predchádzajúcom volebnom období ako
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poslanec pracoval s elektronickou verziou materiálov. Vyzval svojich kolegov – poslancov, aby
požiadali, resp. im boli doručované materiály v elektronickej verzii. Píše sa rok 2018, každý
má k dispozícii počítač, notebook, e-mailovú adresu, ... aby sa aj tlačenou formou materiálov
nemusela ničiť príroda.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že v predchádzajúcom volebnom
období boli v mestskom zastupiteľstve poslanci skúsenejší, ale i vekove starší, keďže počítač
nepoužívali, materiály im boli doručované v tlačenej forme. Vyslovil presvedčenie, že v tomto
zložení mestského zastupiteľstva nebude problém, aby materiály boli doručované
elektronicky. Ak by sa aj napriek tomu našiel niekto, kto by mal potrebu dostávať materiály
v tlačenej forme, dá sa to individuálne dohodnúť.
Podľa schváleného programu nasledoval bod 8. „Rekapitulácia uznesení“.
Ing. Juraj Novota, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na ustanovujúcom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo 21. novembra 2018,
v pokračovaní 18. decembra 2018, boli prijaté uznesenia od č. 1 po č. 14, vrátane.
Primátor mesta skonštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava bol prerokovaný a zasadnutie ukončil. Všetkým poprial príjemné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a úspešný nový rok 2019.

JUDr. Peter BROČKA, LL. M.
primátor mesta

JUDr. Jana TOMAŠOVIČOVÁ
zástupkyňa prednostu MsÚ
a vedúca OPaM

RNDr. Gabriela CABANOVÁ
overovateľka

PhDr. Katarína ĎURKOVÁ, PhD.
overovateľka

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave 28.12.2018
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