Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2018 – 2022, konaného 12. februára 2019 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2018 – 2022, konaného 12. februára 2019 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
Prítomní: 29 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór
JUDr. Ivan Ranuša v zastúpení náčelníka Mestskej polície mesta Trnava
Ing. Katarína Koncošová, PhD., prednostka mestského úradu
14 vedúcich odborov a útvarov mestského úradu
5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
11 riaditeľov škôl a školských zariadení
občania
zapisovateľka
Návrh p r o g r a m u :
a/
b/

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

1.1
1.2

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Štatút mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 482, ktorým
sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho
rozpočtu pre Trnavu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej
základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným
na územní mesta Trnava na rok 2019 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miesta a ustanovenie podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta
Trnava počas volebnej kampane
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) - Zmena 02/2019, lokality A, B a C
Majetkové záležitosti /materiály v rámci tohto bodu programu viď. príloha/
Návrh na vstup do občianskeho združenia Smart Cities klub
Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022
Návrh na voľbu členov výborov mestských častí z radov obyvateľov mesta pre volebné
obdobie 2018 - 2022
Návrh na voľbu občanov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava

1.3
1.4

1.5
1.6

2.1
3.
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
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9.1

Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom

10.1

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie
zloženia rád škôl a rady školského zariadenia
Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných
spoločností
Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a drogovej prevencie na
volebné obdobie 2018 – 2022
Návrh na udeľovanie ocenení mesta Trnava za rok 2018

11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
17.2
18.1
18.2
19.1

20.
21.
22.

Návrh na zriadenie Súkromnej jazykovej školy
Zmena č. 12 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51
Trnava
Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2019
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2018
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2019
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2018
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24.10.2018
do 29.1.2019
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava
k termínu konania MZ 12.2.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale
od 18.10.2018 do 23.1.2019
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 20182022 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 25 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. V priebehu rokovania sa počet
zvýšil na 29.) Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci
MUDr. Štefan Krištofík, MPH. a Mgr. Eduard Guniš; signalizovaný bol aj neskorší príchod na
rokovanie poslancami: Mgr. Ing. Mariánom Galbavým a MUDr. Branislavom Kramárom.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola overovaná zápisnica z ustanovujúceho
zasadnutia mestského zastupiteľstva z 21. novembra 2018 a pokračovania 18. decembra
2019. Overovateľmi boli poslankyne RNDr. Gabriela Cabanová a PhDr. Katarína Ďurková,
PhD, ktoré skonštatovali, že zápisnica bola spracovaná v súlade s rokovaním mestského
zastupiteľstva a bola nimi i podpísaná.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia boli určení poslanci Mgr. Ľubica Horváthová
a Ing. Andrej Farkaš.
Pracovné predsedníctvo v zmysle čl. 13 ods. 10 Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava tvorili JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta,
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., prvá zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Tibor Pekarčík, druhý
zástupca primátora mesta a ďalší poslanci: Ing. Peter Šujan, Mgr. Ľuboš Kollár a Bc. Marcel
Krajčo.
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Za predsedu návrhovej komisie mestská rada hlasovaním navrhla poslanca Emanuela
Gronského. Predsedajúci na rokovaní navrhol za členov doplniť poslancov : Mgr. Stanislava
Hrica a Mgr. Ondreja Štefánika.
Keďže v návrhu programu tohto zasadnutia boli i návrhy na voľbu, či už ďalších členov
komisií mestského zastupiteľstva, obyvateľov do výborov mestských častí, prísediacich pre
okresný súd a členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom, bolo potrebné ustanoviť
i volebnú komisiu.
Predsedajúci odporučil, aby pre toto zasadnutie pracovala volebná a návrhová komisia
v rovnakom zložení.
Pripomienky k predloženému návrhu vznesené neboli.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo zloženie návrhovej a súčasne
i volebnej komisie schválené tak ako bolo navrhnuté.
Predsedajúci podotkol, že voľby prebiehajú tajne alebo aklamáciou, s využitím
hlasovacieho zariadenia. Tajný spôsob voľby však osobne neodporúčal.
K predloženému návrhu pripomienky vznesené neboli.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený spôsob voľby
aklamačne; pri tomto spôsobe voľby volebná komisia overí platnosť výsledkov volieb
a predloží mestskému zastupiteľstvu zápisnicu.
Návrh programu 1. riadneho zasadnutia 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. K dispozícii ho mali i poslanci, spolu s materiálmi.
Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 5. februára 2019 odporučila nasledovné úpravy
v návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva :
a/ zaradiť do programu rokovania v bode „Rôzne“
Materiál č. 20.1 – Schválenie úverového rámca na financovanie rekonštrukcie priestorov
základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Dôvod:
Súčasný stav školských jedální neposkytuje možnosti na zabezpečenie povinnosti mesta
v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z., t. j. možnosť bezplatného stravovania všetkých
žiakov základnej školy. Materiálom bol predložený návrh na financovanie kapitálových
výdavkov v oblasti školstva prijatím bankového úveru.
b/ stiahnuť z programu rokovania
Materiál č. 3.13 – Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA
Trnava – Štadión Antona Malatinského).
Dôvod:
Doplniť materiál o stanovisko právneho zástupcu Mesta Trnava v tejto veci.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli vznesené ďalšie návrhy na zmenu programu
rokovania mestského zastupiteľstva poslancami MZ :
• Mgr. Stanislav Hric predložil návrh na stiahnutie z rokovania materiálu č. 3.10 - Súhlas
s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena – uloženie a prekládka vedenia VN a NN
a STL plynovodu pre bytový dom Púpavová.
• Mgr. Matej Lančarič navrhol z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnuť materiál č 20.1 Schválenie úverového rámca na financovanie rekonštrukcie priestorov základných škôl
s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čo navrhla mestská rada.
Problém so schválením úveru by nemal, materiál sa mu zdal narýchlo spracovaný, nebol ani
v pôvodnom návrhu programu. Javil sa mu ako nedopracovaný, keďže je predkladaný v dvoch
alternatívach, pričom alternatíva 2 sa mu nezdá dostatočne zdôvodnená a následne poukázal
na bod 3 tohto uznesenia. Suma 500 tis. eur by mohla byť použitá na výstavbu, resp.
4

rekonštrukciu materských škôl v súvislosti s výstavbou Arborie, Pekné pole a Prúdy. Pýtal sa,
prečo sa nemyslí v tejto súvislosti aj na iné mestské časti, napr. Trnava-juh, tiež pri
Kamennom mlyne, kde tiež pribúdajú bytové jednotky. Rovnako tam nie je uvedené, čo
konkrétne by sa malo za to stavať. V súvislosti so ZŠ Bottova sa uvádza 1,2 mil. eur na
výstavbu, zbytok cez 600 tis. eur na Atómovu. Zvyšok však nie je dostatočne zdôvodnený.
Uviedol, že v podstate sa zajtra nejde stavať školská jedáleň Bottova, keďže nie je ani
projektová dokumentácia. V tejto chvíli schválenie úveru považoval za unáhlené, odporúčal
počkať do apríla 2019 na zasadnutie mestského zastupiteľstva a o veci diskutovať. Výhodou
bude to, že v apríli v rámci záverečného účtu budú informácie o prebytku a je možné, že časť
úveru by bolo možné financovať z rezervného fondu.
Ďalšie návrhy na zmenu programu poslancami vznesené neboli.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. Predsedajúci podotkol, že podľa § 12 ods. 5 sa
najskôr hlasuje o bodoch návrhu programu, ktorý bol zverejnený a potom o ostatných
návrhoch na zmenu návrhu programu.
Hlasovanie:
1) o bodoch návrhu programu mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený, s vyčlenením
bodu č. 3.13, 20.1, ku ktorým mala pripomienku mestská rada, bodu 3.10, ku ktorému mal
pripomienku poslanec Hric a poslanec Lančarič k bodu 20.1.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol návrh bodov zverejneného
návrhu programu, s vyčlenením vyššie uvedených bodov schválený.
2) o zmene návrhu programu odporučenou mestskou radou sa hlasovalo o každom návrhu
osobitne:
o zaradení materiálu č. 20.1
Hlasovaním (za 24, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo odporúčanie mestskej rady
schválené.
o vyradení materiálu č. 3.13
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0) bolo odporúčanie mestskej rady
schválené.
3) o zmene návrhu programu predloženom poslancom Hricom:
stiahnutie materiálu č. 3.10.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0) bol návrh poslanca Hrica schválený.
Hlasovanie o návrhu poslanca Lančariča na stiahnutie materiálu č. 20.1 stratilo
opodstatnenosť, keďže bol schválený návrh odporúčaný mestskou radou.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia k programu rokovania 1. riadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 15,
ktorým bol program rokovania 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
schválený v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania a hlasovaním schválených
zmien.
Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu rokovania.
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Štatút mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Návrh nového Štatútu mesta Trnava je predkladaný najmä v súvislosti s novelou č. 70
z roku 2018 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zároveň boli navrhnuté aj úpravy niektorých článkov, ktoré vyplynuli z ich uplatňovania v praxi.
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Predkladaný návrh Štatútu mesta Trnava nebol vytvorený formou úprav platného
dokumentu. Spracovaný bol nový dokument, pričom bola použitá postupnosť článkov
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za najzásadnejšie zmeny a doplnenia pôvodného štatútu možno považovať najmä:
vypustenie všetkých častí, ktoré opakujú úpravy obsiahnuté v zákonoch, zadefinovanie novej
právnej úpravy v súvislosti s mestským hasičským zborom, vzťahov výborov v mestských
častiach a mestského zastupiteľstva. Doplnenie nových článkov, ktoré sa v doteraz platom
štatúte nenachádzali: zverejňovanie informácií (úradná tabuľa, webové sídlo a informačné
tabule v mestských častiach), organizácia samosprávy (rieši vzájomné vzťahy orgánov
samosprávy a základných organizačných jednotiek mesta), zapojenie obyvateľov do mestskej
samosprávy (prostredníctvom práce v komisiách, výboroch mestských častí, komunikáciou
s poslancami a účasťou na zasadnutiach mestského zastupiteľstva), vonkajšie vzťahy
(zastupovanie primátora mesta a konanie na základe osobitného poverenia, alebo
splnomocnenia primátora mesta) a zriaďovanie právnických osôb (zriaďovanie, zrušovanie a
kontrolovanie v kompetencii mestského zastupiteľstva).
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 21.1.2019 do 30.1.2019.
V určenej lehote bola k nemu uplatnená jedna pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienku vznesenú k návrhu VZN:
a/ pripomienku č. 1 predloženú poslancom Šarmírom – „do čl. 12 bodu 4 doplniť text o dve
nové vety a v tejto súvislosti vypustiť z čl. 12 bod 5 časť vety“ - odporučila akceptovať.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – vítal novú úpravu štatútu, v ktorej sa pomerne
zostručnil text. Poukázal na čl. 3 ods. 4 v zátvorke stredný znak sme vypustili. Navrhol túto
úpravu, ktorú považoval za technickú, t. j. v zátvorke zostane iba veľký znak.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola prijatá pripomienka vznesená
poslancom Šarmírom.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ – reagovala na vystúpenie poslanca
Mráza. Stredný znak bol uvedený v nariadení, pretože sa používa, a všetky mestské znaky
tam boli uvedené zámerne.
Keďže návrh poslanca Mráza bol považovaný za technickú korektúru textu, po vysvetlení
vedúcou odboru, zostane predmetný text bez úprav.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 16,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 505.

Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 482, ktorým
sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
Spravodajca MR: PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
Mesto Trnava každoročne v rámci svojho rozpočtu podporuje subjekty, ktoré aktívne
pôsobia v Trnave alebo významne obohacujú a rozširujú ponuku aktivít v rôznych oblastiach,
napr. v oblasti mládeže, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, zdravého životného štýlu,
ekológie, či sociálnej oblasti. V súčasnosti sú dotácie poskytované v zmysle VZN č. 482.
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Na základe prijatého zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a uznesenia MZ č. 8/2018 zo dňa
18.12.2018 o zmene názvov Komisie sociálnej a zdravotnej na Komisiu sociálnych vecí
a zdravia a Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na Komisiu
stavebnú, územného plánovania a dopravy, bolo v súčasnosti platné VZN upravené
a doplnené.
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 21.1.2019 do 31.1.2019.
V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Stanovisko Komisie sociálnych vecí a zdravia (ktoré nebolo zapracované v materiáli) :
Členovia komisie zobrali návrh VZN na vedomie a s návrhom súhlasili.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 17,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 506.

Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho
rozpočtu pre Trnavu
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa
zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Mesto Trnava
tento rok zorganizovalo v poradí už tretí ročník Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.
Začiatkom roka 2018 boli na základe doterajších skúseností občanov i zástupcov miestnej
samosprávy sformulované pravidlá, ktoré upravujú priebeh celého cyklu participatívneho
rozpočtu. Ten zahŕňa tvorbu a podávanie občianskych projektov i návrhov investičných
zadaní, ich posúdenie Mestským úradom v Trnave, výber projektov i návrhov investičných
zadaní až po realizáciu. Tieto pravidlá sa stali podkladom pre prípravu samostatného
všeobecného záväzného nariadenia.
Participatívny rozpočet je špecifický práve spôsobom výberu projektov i zadaní, na ktorom
sa podieľajú priamo obyvatelia mesta Trnava, a to prostredníctvom fyzického a internetového
hlasovania. V prípade projektov sa na poradí víťazných projektov podieľa aj tzv. deliberácia.
Ide o verejné zvažovanie a konsenzuálne prideľovanie bodov pre jednotlivé projekty pri
príležitosti spoločného stretnutia ich autorov – koordinátorov. Na rozdiel od fyzického
a internetového hlasovania zabezpečuje deliberácia kvalitatívne hodnotenie projektov, hodnotí
sa napr. participácia autorov projektu na ich realizácii, verejný dosah projektu a jeho prínos,
výška rozpočtu a podobne. Každý spôsob hlasovania má pritom inú váhu, pre fyzické
a internetové hlasovanie je to 40 percent, pre deliberáciu 20 percent.
Odlišný spôsob hlasovania bol dôvodom, pre ktorým nebolo možné obsiahnuť pravidlá
Participatívneho rozpočtu v rámci VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Trnava. Podľa čl. 4 ods. 2 VZN č. 482 sú totiž dotácie podľa jednotlivých
rozpočtových položiek schvaľované primátorom mesta, mestskou radou alebo mestským
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zastupiteľstvom, a to na základe odporúčania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava. Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta sú tiež koncipované so
zameraním na konkrétne nároky a požiadavky na projekty v rámci konkrétnych oblastí
v zmysle čl. 3, ods. 1 VZN č. 482 a majú tak zásadný vplyv na celkové hodnotenie
projektov. Tieto kritéria by nebolo možné uplatňovať aj v prípade projektov navrhnutých
prostredníctvom Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Finálne poradie projektov a návrhov
zadania sa určuje z čiastkových dát na základe vyššie spomínaného hlasovania občanov
a koordinátorov. Návrh všeobecne záväzného nariadenia prihliada na tieto odlišnosti
v hodnotení a v schvaľovaní projektov i zadaní participatívneho rozpočtu.
Účelom spracovaného návrhu VZN je komplexne definovať Participatívny rozpočet pre
Trnavu a jasne určiť jeho pravidlá pri podávaní, schvaľovaní, posudzovaní, hodnotení
a realizácii občianskych projektov i návrhov investičných zadaním, aby sa vďaka tomu stal
účinným a funkčným prostriedkom pri podieľaní sa obyvateľov Trnavy na verejnom živote.
Návrh VZN bol stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 26. 6.
2018 na základe pripomienok k pravidlám fungovania Participatívneho rozpočtu. Po
zapracovaní pripomienok bol tento návrh nariadenia opäť predložený na schválenie
mestskému zastupiteľstvu 11. septembra 2018. Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie
k tomuto VZN bez diskusie.
Vzhľadom na to, že návrh zapracováva pravidlá participatívneho rozpočtu, ktoré boli
výsledkom verejných konzultácií (prebiehali priebežne od novembra 2017 do februára 2018)
a boli schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 13. februára 2018, s odporúčaním na
preklopenie do formy všeobecne záväzného nariadenia, tento návrh všeobecne záväzného
nariadenia bol opätovne predložený mestskému zastupiteľstvu.
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 21.1.2019 do 30.1.2019.
V určenej lehote nebola k nemu uplatnená jedna technická pripomienka /viď. tabuľka na
vyhodnotenie pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/, o ktorej sa nehlasovalo.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 18,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 507.

Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej
základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným
na územní mesta Trnava na rok 2019 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
Spravodajca MR: PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
Povinnosťou mesta Trnava je v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov každoročne určiť všeobecne záväzným nariadením výšku
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Trnava. V súlade so
zákonom je Mesto Trnava povinné v rámci svojich originálnych kompetencií určiť vo
všeobecne záväznom nariadení: podrobnosti financovania základných umeleckých škôl,
jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov, podľa
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ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské
zariadenia, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia,
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom a školám a
školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška dotácie na rok 2019 pre
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na osobné a prevádzkové výdavky,
ktoré sú vyčíslené na základe nevyhnutných potrieb škôl a školských zariadení. Pri určení
výšky dotácie sa vychádza z údajov o počte žiakov, poslucháčov a detí v predmetných
zariadeniach, ktorý je uvedený v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 k 15.9.2018.
Mesto Trnava poskytuje finančné prostriedky centrám špeciálno-pedagogického
poradenstva a centru špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, ktoré nemá vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a sú na území mesta Trnava. Pri stanovení výšky dotácie
pre súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie sa k výpočtu 95% výšky dotácie použil koeficient
výnosu dane na jedného žiaka vo výške 93,78 eur, ktorý vychádza z východiskových
štatistických údajov na rok 2019. V súlade s platnou legislatívou podľa § 6 ods. 12 písm. j)
zákona č. 596/2003 Z. z. je výška dotácie na dieťa/žiaka neverejného zariadenia rozpísaná na
úrovni dotácie na dieťa/žiaka verejnej školy, školského zariadenia do výšky podielových daní
(v prípade, ak výška dotácie na dieťa/žiaka verejnej školy je vyššia ako podielové dane).
Výnimku predstavuje dotácia na žiaka základnej umeleckej školy v skupinovej forme výuky,
kedy dotácia presahuje úroveň podielových daní, tu je výška dotácie stanovená na úrovni roku
2018. Ak by bola stanovená na úrovni podielových daní, došlo by k poklesu dotácie na 1 žiaka
u neverejných zriaďovateľov o 80 eur na rok.
Z pohľadu porovnania výšky dotácií v rokoch 2018 – 2019 je dotácia na dieťa/žiaka
v meste Trnava priemerne najvyššou. V roku 2019 nie sú zverejnené výšky dotácie na
žiaka/dieťa vo vybraných krajských mestách z dôvodov prebiehajúcich rokovaní
k pripravovaným VZN na rok 2019 alebo rozpočtového provizória.
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 21.1.2019 do 30.1.2019.
V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 19,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 508.

Materiál č. 1.5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Peter Šujan
Na základe zákona č. 220/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, nastala úprava používania a predaja zábavnej techniky.
Doteraz mesto mohlo v zmysle zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch
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a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) obmedziť alebo
zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 na základe VZN.
Vo VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta
Trnava mesto obmedzilo používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území
mesta s výnimkou dňa 31. 12. kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 12:00 hodiny do dňa 1.
1. nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 01:00 hodiny. V inom čase je
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území mesta zakázané.
V zmysle novely zákona už pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno na základe
zákona používať len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára
nasledujúceho kalendárneho roka, ak nie je ustanovené inak, teda obec neprijala VZN, ktorým
by používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 obmedzila nad rámec zákona.
Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra
príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe
písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť
podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným
použitím a musí obsahovať presne stanovené náležitosti.
Na základe toho, že obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3
je upravené priamo v zákone a že s používaním pyrotechnických výrobkov kategóriami T1
(scénická pyrotechnika) a P1 (iné pyrotechnické výrobky) nemalo mesto doposiaľ žiadne
problémy, uvedené VZN stratilo opodstatnenie.
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 18.1.2019 do 27.1.2019.
V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 20
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 509.

Materiál č. 1.6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta
Trnava počas volebnej kampane
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol spracovaný v súlade s § 16 zákona
č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Účelom všeobecne záväzného nariadenia je vyhradenie miesta a ustanovenie podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách
na území mesta. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhradzujú miesta na
umiestňovanie volebných plagátov na informačných stojanoch, ktoré budú umiestnené na
Hlavnej ulici – na pešej zóne.
Všeobecne záväzné nariadenie sa týka volebnej kampane pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby prezidenta Slovenskej
republiky, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre voľby do orgánov samosprávy
10

obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických
subjektov, bude jasne označená a bude kandidujúcim politickým subjektom k dispozícii až do
skončenia volebnej kampane. V prípade, že kandidujúci politický subjekt nevyužije svoje právo
na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, miesto pre neho vyhradené zostane
prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidujúceho
politického subjektu.
Pre lepšiu prehľadnosť bol návrh všeobecne záväzného nariadenia spracovaný ako nový
dokument, pričom doteraz platné VZN č. 120 v znení VZN č. 326 sa nadobudnutím účinnosti
nového všeobecne záväzného nariadenia zruší.
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 21.1.2019 do 30.1.2019.
V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 21,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 510.

Materiál č. 2.1
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena 02/2019, lokality A, B, C
Spravodajca MR: Ing. Peter Šujan
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ na požiadanie poslanca vysvetlil jednotlivé zmeny
územného plánu, ktoré boli riešené v materiáli.
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. Povolenie na spracovanie návrhu zmien a doplnkov schvaľuje
mestské zastupiteľstvo.
Predkladaný bol návrh na povolenie spracovania troch zmien územného plánu, ktoré by
boli súčasťou Zmeny ÚPN 02/2019. Jedna zmena je predkladaná na základe potrieb mesta
Trnava a žiadosti majiteľov pozemkov v lokalite IBV Kamenný mlyn, dve na základe žiadosti
majiteľov pozemkov a budúcich investorov.
Zmena ÚPN 02/2019, Lokality A – Úprava regulatívov
Záväzná časť územného plánu obsahuje regulatívy, ktoré podmieňujú spôsoby novej zástavby
na území mesta. Tie sa upravujú podľa potrieb, požiadaviek, prípadne nových skutočností,
ktoré priniesol vývoj. Do týchto úprav zahrňuje mesto aj žiadosť majiteľov pozemkov v lokalite
Kamenný mlyn (Pri Kolibe). Žiadosť o zmenu funkčného kódu v časti lokality rodinnej zástavby
IBV Kamenný mlyn. V súčasnosti je na ich pozemkoch v území funkčný kód A.03 –
nízkopodlažná zástavba, rodinné domy rezidenčného typu (v lokalite Kamenný mlyn – časť pri
Kolibe). Pôvodne bola v lokalite možnosť postaviť jeden rodinný dom a podľa stavebného
zákona sa rodinným domom rozumie rodinný dom s troma bytovými jednotkami.
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V ostatných zónach rodinných domov OÚRaK navrhuje doplniť pri zvýšení počtu bytových
jednotiek (2-3) v rámci jedného rodinného domu aj súčasnú potrebu väčšieho pozemku.
OÚRaK potrebuje upraviť v záväznej časti územného plánu v lokalitách, kde absentuje
kanalizácia a vodovod (poľnohospodárske usadlosti), aby sa nerozširovala zástavba, pretože
mesto eviduje sťažnosti na zásobovanie pitnou vodou, taktiež chce odbor doplniť spôsob
odkanalizovania a likvidácie splaškových vôd. Zároveň budú do regulatívov zapracované aj
príslušné kapitoly z novelizovanej koncepcie reklám.
Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí dňa
24.1.2019 odporučila mestskému zastupiteľstvu povolenie na spracovanie predmetnej zmeny
schváliť okrem zmeny požadovanej vlastníkmi pozemkov v lokalite IBV Kamenný mlyn
(lokalita pri Kolibe), vo funkčnom kóde A.03, t.j. nezvyšovať počet bytových jednotiek v tejto
lokalite z jednej na dve v jednom rodinnom dome, t.j. bol vybraný návrh uznesenia alt. B.
Zmena ÚPN 02/2019, Lokalita B – Polyfunkcia na nároží Ulíc Dedinskej a Krasku
Dňa 18.6.2018 požiadal majiteľ pozemku parc.č. 293/1, k.ú. Modranka vo výmere 872 m2
o povolenie na spracovanie zmeny územného plánu. Chcel zmenu územného plánu
z pozemku pre výstavbu rodinného domu na využitie pre bývanie – bytový dom a vybavenosť
na prízemí. V návrhu mal bytový dom 4 podlažia s 12 bytmi, parkovanie cca 20 vozidiel
v suteréne. Zámer bol predložený na príslušný výbor mestskej časti, ktorý ho väčšinou hlasov
odsúhlasil. Majiteľ pozemku 14.9.2018 svoju žiadosť stiahol vzhľadom na skutočnosť, že dal
spracovať novú štúdiu, ktorá podľa jeho názoru lepšie zapadá do oblasti. Dňa 15.10. 2018
predložil novú žiadosť so štúdiou a požaduje zmenu územného plánu na funkčný kód B.01 –
mestotvornú polyfunkciu. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že pozemok leží v ťažiskovej časti
Modranky a doplní chýbajúcu vybavenosť. Navrhovaný objekt má dve podlažia a podkrovie.
V prízemí vybavenosť a na poschodí byty. Uvádza, že v minulosti tu bola vybavenosť
navrhovaná. Zastavaním jedného pozemku na vybavenosť a byty pri prišlo k narušeniu
pohody jestvujúcich rodinných domov, k znehodnotenie pozemkov, nakoľko majitelia
susedných pozemkov si stavali domy s víziou pokojného bývania v zóne rodinných domov aj
vzhľadom na to, že zóna rodinných domov má regulovanú výšku 2 nadzemné podlažia
a v zóne B.01 je možné stavať 6 podlažné objekty.
Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí dňa
24.1.2019 neodporučila mestskému zastupiteľstvu povolenie na spracovanie predmetnej
zmeny schváliť (uznesenie alt. A).
Zmena ÚPN 02/2019, Lokalita C – Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku
V novembri 2019 bola podaná vlastníkom pozemku žiadosť o zmenu územného plánu na Ulici
A. Hlinku č.2, v Trnave, pozemky parc.č. 1390 a 1391 zo zóny rodinných domov (funkčný kód
A.01) na funkčný kód B.01 – mestotvorná polyfunkcia. Žiadateľ má záujem v rekonštruovanom
rodinnom dome prevádzkovať 3 zubné ambulancie, ambulancie dentálnej hygieny a rtg.
Pozemky sa nachádzajú južne od obytného domu na Študentskej ulici a zo západu je Stredná
odborná škola dopravná. Z juhu je rodinná zástavba.
Tak ako v predchádzajúcom prípade OÚRaK neodporúča povolenie na spracovanie
zmeny pre možnosť širokého funkčného využitia kódu B.01 – mestotvorná polyfunkcia,
umožňujúcemu realizáciu nielen zubnej ambulancie, ale aj širokých podnikateľských možností
a rôznych druhov vybavenosti a tiež ako už bolo uvedené, že zóna rodinných domov má
regulovanú výšku 2 nadzemné podlažia a v zóne B.01 je možné stavať 6 podlažné objekty.
Materiál bol prerokovaný v Komisii stavebnej, územného plánovania a kultúrnych
pamiatok MZ, ktorá sa uskutočnila dňa 24.1.2019 a tá neodporučila mestskému zastupiteľstvu
povolenie na spracovanie predmetnej zmeny schváliť (uznesenie alt.A).
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
s alternatívami :
a/ pri zmene ÚPN, Lokalita A – Úprava regulatívov
alternatíva A, t. j. povoľuje spracovanie zmeny /alternatíva je uvedená ako prvá v poradí/
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Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ – bol upozornený spravodajcom, že
z rokovania mestskej rady došlo k omylu, pretože odporučila v tomto prípade alternatívu B.
b/ pri zmene ÚPN, Lokalita B – Polyfunkcia na nároží Ulíc Dedinskej a Krasku
alternatíva A, t. j. nepovoľuje spracovanie zmeny
c/ pri zmene ÚPN, Lokalita C – Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku
alternatíva A, t. j. nepovoľuje spracovanie zmeny.
Rozprava:
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ - upozornil na niektoré informácie v dôvodovej správe,
ktoré sa týkajú zmeny v lokalite A., časť IBV Kamenný mlyn, časť pri Kolibe, z ktorej citoval
„Podľa dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability je územie IBV Kamenný mlyn
pri záhradkárskej osade, priamo napojené na jadro systému sídelnej zelene, ktoré má pre
mesto významnú hygienickú, mikroklimatickú, ochrannú, ekologicko-stabilizačnú funkciu
a významne podporuje biodiverzitu širšieho územia s napojením na krajinu. Zachovanie
funkčného regulatívu A.03 je veľmi dôležité pre udržanie ekologickej stavility a podpory
biodiverzity v území, s minimalizáciou antropického tlaku na voľnú krajinu. Uznesením č. 702
z 12.9.2017 mestské zastupiteľstvo nepovolilo spracovanie tejto zmeny“, nakoľko tlaky od
majiteľov pozemku tu už boli. Žiadatelia opätovne požiadali 27.9.2018 o zmenu a zníženie
veľkosti pozemkov z 2000 m2 na 1000 m2 a zväčšenie zastavanej plochy objektom na 0,25.
Majitelia pozemkov žiadajú, aby mohol byť na pozemku postavený dvojdom. Na to majú
právo, zaráža ho však to, že odbor územného rozvoja a koncepcií odporúča schváliť povolenie
na zmenu územného plánu tak, že je možné postaviť jeden rodinný dom s dvoma bytovými
jednotkami. Komisia stavebná 24.1.2019 odporučila schváliť povolenie na spracovanie zmeny
územného plánu, okrem zmeny požadovanej vlastníkmi pozemkov v lokalite IBV Kamenný
mlyn, lokalita pri Kolibe. S čím sa stotožnil a zopakoval odporúčanie mestskej rady
s upozornením na omyl a odporúčanie alternatívy B. Pretože každá bytová jednotka prináša
antropologický tlak na územie, zvýšenie počtu áut, keďže na jednu bytovú jednotku sa rátajú
2-3 autá. Zase by došlo k nezmyselnému a zbytočnému zaťaženiu tohto územia.
Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru MsÚ – vysvetlil uvedené stanovisko odboru.
Odbor nemal námietky k žiadosti z dôvodu stavebného zákona, ktorý umožňuje v rámci
rodinného domu stavať až tri bytové jednotky. Pri výstavbe dvojdomu nepríde k navýšeniu, čo
je umožnené v stavebnom zákone. Riziko v prípade povolenia vidí v tom, že ak sa žiadateľom
povolí výstavba dvojdomu, umožní im to v katastri rozdeliť pozemok na dve parcely
a následnému obchodovaniu.
Ing. Andrej Farkaš, poslanec MZ – na základe požiadania dal návrh, umožniť vyjadrenie
sa žiadateľa o zmenu územného plánu a majiteľa pozemku v lokalite A.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo umožnené vystúpiť
obyvateľovi.
p. Peter Sýkora, jeden z vlastníkov predmetných pozemkov:
Ide o dvoch vlastníkov, ktorí žiadajú túto zmenu. Pozemok kupovali v roku 2016. V tom čase
bolo možné na pozemku postaviť dom rezidenčného typu s tromi bytovými jednotkami. Po
nadobudnutí vlastníctva, cca po 1 mesiaci mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu, čím
zamedzilo stavať, resp. realizovať pôvodný zámer. Ich požiadavka je, aby sa stav vrátil do
pôvodného stavu. Dôvodom je to, že pozemky sa nachádzajú cca 170 m od zóny, ktorá bola
spomínaná poslancom Lančaričom. Následne to prezentoval na mapke. Mesto zvažuje
z opačnej strany, zo strany golfového ihriska asi 160 m bytovú zástavbu 500 rodinných
domov. Tie majú byť vo funkčnom kóde A.01, ktorý umožňuje radovú zástavbu. Tam vplyv
k životnému prostrediu nie je. Zobral na vedomie, že tieto pozemky sú nevystavané,
nerozdelené, ale mesto odpovedalo, že neupúšťa od zámeru stavať rodinné domy na tejto
strane. Developer, ktorý realizoval výstavbu, urobil ochranné pásmo, vysadil zeleň v blízkosti
našich pozemkov, ktoré tvoria ochranné pásmo. 80 m od lokality sú pozemky v A.01, kde je
radová zástavba. Ich pozemok je s rozlohou 20 árov, každý vlastník po 10 árov a už tri roky sa
nevedia zrealizovať výstavbu z dôvodu mestským zastupiteľstvom zmeneného regulatívu.
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Apeloval na poslancov, aby zvážili ako pristupujú k žiadostiam developerov, ktorí žiadajú
o výstavbu v kóde A.01 a je im to umožnené. A keď žiadajú občania, v tomto prípade ide
o osem pozemkov, pričom na siedmich bude zrealizovaný len jeden rodinný dom.
Mgr. Stanislav Hric, poslanec MZ – vysvetlil vec ako člen stavebnej komisie. Ako povedal
i kolega Lančarič, akýmkoľvek spôsobom sa tam navýši výstavba, navýši sa počet áut, ľudí.
Preto aj stanovisko členov komisie, na ktorom bude osobne trvať, by sa v Kamennom mlyne
nemalo ďalej stavať, ani navyšovať.
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – vystúpil sa faktickou pripomienkou. S kolegom
Hricom sa stotožnil a argumenty sú dosť jasné, že výstavbu v tejto lokalite nechceme
zintenzívňovať. V súvislosti s argumentami majiteľa pozemku, že v susedných lokalitách to
bolo už v minulosti schválené. Pamätá si túto skutočnosť, v lokalite Za traťou. Zo súčasného
poslaneckého zboru boli vtedy asi traja poslanci. Teraz je väčšina poslancov nových, za tie
zmeny nehlasovali. Osobne už vtedy poukazoval, že v lokalite sa povolila zmena A.01
v ochrannom pásme vodného zdroja a v jedinej rekreačnej zóne v Trnave, čo je nonsenz. Že
sa to vtedy stalo a teraz to brať za mernú mincu, obkolesenie Kamenného mlynu takouto
výstavbou, považuje za nevhodné. V lokalite Kočičské je výhoda, že vlastníkom týchto
pozemkov je iba mesto a mesto si vie túto výstavbu regulovať. Predstavou mesta, ešte
v predchádzajúcom volebnom období, bolo výstavbu redukovať a pribudne čo najviac
oddychových a športových zón a výstavba rodinných domov sa tam bude minimalizovať.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – na vyzvanie primátora mesta v zjednodušenej podobe
vysvetlil, v čom spočíva rozpor v navrhu uvedenom v spoločnom spravodaji. Mestská rada
spravodajcom postúpila materiál zmeny územného plánu v lokalite A, s alternatívou A. Tu
došlo k omylu, takže navrhujem alternatívu B.
Následne sa o každej zmene územného plánu hlasovalo osobitne.
Návrh poslanca Šujana bol v rozpore s tým, čo bolo pri zmene územného plánu v lokalite
A uvedené v spoločnom spravodaji.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol prijatý návrh poslanca Šujana,
schváliť v lokalite A alternatívu B.
Následne hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ
č. 22 v znení alternatívy B v lokalite A.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k schváleniu alternatívy A v lokalite B.
Následne hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ
č. 23 v znení alternatívy A v lokalite B.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k schváleniu alternatívy A v lokalite C.
Následne hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ
č. 24 v znení alternatívy A v lokalite C.

Materiál č. 3
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: p. Juraj Fuzák
Č. 3.1
Majetkovoprávne usporiadanie (zámena) pozemkov pre investičnú akciu „Cyklotrasa
Spartakovská – City aréna“ v Trnave
Mesto Trnava má záujem vybudovať verejnoprospešnú investičnú stavbu „ Cyklotrasa
Spartakovská ulica – napojenie k City Aréne“. Ako investor pripravovanej stavby zabezpečil
vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. Realizáciou cyklotrasy bude
dotkutý jestvujúci chodník na severnej strane Spartakovskej ulice, zeleň pred zimným
štadiónom a časť komunikácie Spartakovskej ulice bude nahradená zeleňou. Celkovo dôjde
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k preusporiadaniu spevnených a nespevnených plôch s cieľom lepšieho využitia uličného
priestoru a zriadenie bezpečnostnej samostatnej obojsmernej cyklotrasy. Navrhovaný
cyklochodník, v mieste medzi komunikáciou a objektom prevádzky McDonald´s zasahuje
čiastočne do pozemku vo vlastníctve spoločnosti McDonald´s Slovakia spol. s r.o., Bratislava,
Kráľovské údolie 1, na liste vlastníctva č. 6502 ako parcela registra „C“ č. 5671/167, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2050 m2. Predbežný záber pozemku projektant určil na 24,74 m2.
Listom mesto Trnava vyzvalo spoločnosť na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc.č.
5671/167, ktorý bude dotknutý stavbou cyklochodníka. Od spoločnosti dostalo návrh
majetkovoprávneho usporiadania dotknutého pozemku tak, že navrhuje zámenu časti
pozemku parc. č. 5671/167 vo vlastníctve spoločnosti McDonald za pozemok vo vlastníctve
mesta Trnava parc. č. 5671/314 s existujúcimi parkovacími miestami, ktorý priamo susedí
s ich pozemkom. Predmetné parkovisko so siedmimi parkovacími miestami spoločnosť
McDonald´s vybudovala na vlastné náklady a na základe zmluvy o uzatvorení budúcej
darovacej zmluvy zo dňa 13.10.2008, ho mala po kolaudácii odovzdať mestu, čo napriek
výzve nebolo zrealizované. Parkovisko slúži výhradne zákazníkom prevádzky.
Ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorý stanovuje prípady, kedy sa pri prevodoch
majetku obce nepoužívajú ustanovenia ods. 1 až 7 § 9a Zákona, znie: „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 osobitého zreteľa v tomto prípade spočíva v tom, že ide
o prevod majetku za účelom usporiadania vlastníctva pozemkov pod stavbou – chodníkom
pre cyklistov.
Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na svojom zasadnutí
14.08.2018 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemkov v k.ú. Trnava
parc. č. 5671/314 o výmere 92 m2 vo vlastníctve mesta Trnava za časť pozemku parc.č.
5671/167 o výmere 92 m2 (ktorý bude oddelený geometrickým plánom) vo vlastníctve
spoločnosti McDonald´s Slovakia, s.r.o., s podmienkou že spoločnosť bude naďalej
zabezpečovať starostlivosť o zeleň a hodnota zamieňaných pozemkov bude rovnaká. Komisia
zároveň odporučila nevyžadovať od spoločnosti McDonald´s Slovakia, s.r.o. splnenie si
povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o budúcej darovacej zmluve odovzdať vybudované
parkovisko do majetku mesta Trnava. Navrhovanou zámenou sa dorieši majetkovoprávne
usporiadanie investície mesta.
Podmienkou zámeny pozemkov zo strany spoločnosti McDonald´s Slovakia, s.r.o. je
zriadenie bezodplatného vecného bremena zabezpečujúce právo prechodu a prejazdu cez
pozemok parcela č. 5671/380 oddelený v zmysle GP č. 59/2018 z parcely č. 5671/167
v prospech spoločnosti McDonald´s Slovakia, s.r.o.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Vyjadrenie spracovateľa materiálu – Odboru právneho a majetkového MsÚ :
Po rokovaní mestskej rady 5.2.2019 spracovateľ požiadal o úpravu textu pôvodného
uznesenia. Zmeny neovplyvňujú obsah pôvodného uznesenia, sú len doplnkom, ktorý je
nevyhnutný pre agendu správy katastra nehnuteľností. Ide teda o technickú úpravu; doplnky
bol vyznačené podčiarknutím :
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemkov na Ulici Spartakovská v k.ú. Trnava parcely registra „C“ č. 5671/314 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 zapísanej na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava za pozemok parcela registra „C“ č. 5671/380 – zastavaná plocha o výmere 92 m2
(oddelený geometrickým plánom č. 59/2018 z parcely registra „C“ č. 5671/167- zapísaný na
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LV č. 6502 vo vlastníctve McDonald´s Slovakia spol. s r.o., Kráľovské údolie 1, Bratislava,
IČO: 31 392 229), s tým že hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká a podmienkou bude
právo a povinnosť spoločnosti zabezpečovať starostlivosť o zeleň na pozemku parcela registra
„C“ č. 5671/380 tak, aby bol zabezpečený vysoký štandard zelene na pozemku,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v tom, že ide o prevod majetku za účelom usporiadania vlastníctva pozemkov pod
stavbou – chodníkom pre cyklistov.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu a prejazdu v celej šírke a dĺžke pozemku na Ulici Spartakovskej v k.ú. Trnava,
parcela registra „C“ č. 5671/380 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 (oddelený
geometrickým plánom č. 59/2018 z parcely registra „C“ č. 5671/167) v prospech spoločnosti
McDonald´s Slovakia, spol. s r.o., Kráľovské údolie 1, Bratislava, IČO: 31 392 229.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného
bremena
Termín: do 28.02.2019
b) pripraviť zámennú zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 31.03.2019.
Spravodajca na základe požiadavky spracovateľa materiálu predložil ďalšiu úpravu
návrhu uznesenia, v ktorom sa dopĺňala záležitosť vecného bremena. Úprava sa týkala bodu
2. Schvaľuje, v ktorom ďalšia úprava je zvýraznená podčiarknutím :
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu a prejazdu v celej šírke a dĺžke pozemku na Ulici Spartakovskej v k. ú. Trnava,
parcela registra „C“ č. 5671/380 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 (oddelený
geometrickým plánom č. 59/2018 z parcely registra „C“ č. 5671/167 ) v prospech oprávneného
z vecného bremena: McDonald´s Slovakia, spol. s r.o., Kráľovské údolie 1, Bratislava, IČO:
31 392 229, ako aj každodobého vlastníka pozemku - parcela registra „C“ č. 5671/167 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1958 m2 (nová výmera v zmysle geometrického plánu
č. 59/2018) zapísaného na liste vlastníctva č. 6502, k. ú. Trnava a každodobého vlastníka
pozemku – parcela registra „C“ č. 5671/182 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2
zapísaného na liste vlastníctva č. 6502, k. ú. Trnava ako aj stavby so súpisným č. 7170
nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ č. 5671/182.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O úprave textu návrhu uznesenia i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 25.

Č. 3.2
Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01A (Pavilón sofistikovanej výroby)
a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť Mars SR, kom.
spol.
Na základe pravidelne mesačne aktualizovanej ponuky voľných nebytových priestorov
na portáli www.ttip.sk prejavila spoločnosť Mars SR, kom. spol., Kalinčiakova 27, 831 04
Bratislava, IČO: 31 342 175 dňa 21.8.2018 záujem prenajať si od 1.9.2018 nebytové priestory
za účelom administratívnej a obchodnej činnosti a to: na 3.NP a 4.NP v objekte SO 01A
a parkovacie miesta v areáli TTIP. Na základe súhlasu primátora v zmysle ustanovenia §4
odsek 5, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
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vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, bola s predmetnou spoločnosťou uzatvorená zmluva o
nájme na dobu určitú do 31.3.2019 (centrálne číslo zmluvy 720/2018).
Predmetom prenájmu sú priestory na administratívne účely v objekte SO 01A (Pavilón
sofistikovanej výroby) v rozsahu 36,6 m², priestory na skladovo-logistické účely v rozsahu
11,84 m², pomerná časť spoločných priestorov v rozsahu 18,31 m² a parkovacie miesta
s výmerou 62,50 m². Celková výmera prenajatých priestorov činí 129,25 m². Výška nájomného
za užívané nebytové priestory je 3 889,43 eur ročne v zmysle VZN č. 456.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zámere mesta podporovať podnikateľské aktivity
na území mesta a v efektívnej prevádzke areálu TTIP – Trnava Industrial Park, nakoľko
v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt. Zároveň uvádzame, že
spoločnosť Mars SR, kom. spol. si plní svoje záväzky voči prenajímateľovi.
Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 15.1.2019 odporučila mestskému
zastupiteľstvu súhlasiť so žiadosťou spoločnosti Mars SR, kom. spol. o prenájom nebytových
priestorov a parkovacích miest v areáli TTIP – Trnava Industrial Park.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 26 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
Č. 3.3
Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01 (Pavilón sofistikovanej výroby),
v objekte PO 04 a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť
OTIS Výťahy, s.r.o.
Na základe pravidelne mesačne aktualizovanej ponuky voľných nebytových priestorov
na portáli www.ttip.sk prejavila spoločnosť OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A 831 04
Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 683 929 dňa 15.6.2018 záujem prenajať si od
1.9.2018 nebytové priestory za účelom administratívnej a obchodnej činnosti a to: na 3.NP
v objekte SO 01A, v objekte PO 04 a parkovacie miesta v areáli TTIP. Na základe súhlasu
primátora v zmysle ustanovenia §4 odsek 5, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, s ňou bola
uzatvorená zmluva o nájme na dobu určitú do 31.3.2019 (centrálne číslo zmluvy 695/2018).
Predmetom prenájmu sú priestory na administratívne účely v objekte SO 01A (Pavilón
sofistikovanej výroby) v rozsahu 113,2 m², pomerná časť spoločných priestorov v rozsahu
49,13 m², skladové priestory v objekte PO 04 v rozsahu 63,50 m² a parkovacie miesta
s výmerou 62,50 m². Celková výmera prenajatých priestorov činí 288,33 m². Výška nájomného
za užívané nebytové priestory je 10 705,77 eur ročne v zmysle VZN č. 456.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca už užíva predmetné priestory na
základe nájomnej zmluvy na dobu určitú, plní si svoje záväzky voči prenajímateľovi, pričom
v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt.
Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 15.1.2019 odporučila mestskému
zastupiteľstvu súhlasiť so žiadosťou spoločnosti OTIS Výťahy, s.r.o. o prenájom nebytových
priestorov a parkovacích miest v areáli TTIP – Trnava Industrial Park.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 27 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
Č. 3.4
Rozšírenie predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park pre spoločnosť 4Robotics
s.r.o.
Vzhľadom k rozšíreniu svojich aktivít požiadala spoločnosť 4Robotics s.r.o.,
Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 50 977 083 pôsobiaca v TTIP dňa 15.8.2018 o
prenájom ďalších parkovacích miest od 1.9.2018. Na základe súhlasu primátora v zmysle
ustanovenia §4 odsek 5, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a
majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, s ňou bola uzavretá zmluva o
nájme na dobu určitú do 31.3.2019 (centrálne číslo zmluvy 711/2018).
Predmetom prenájmu sú vonkajšie priestory (parkovacie miesta) s výmerou 37,5 m2.
Výška nájomného je 649,88 eur ročne v zmysle VZN č. 456.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť 4Robotics s.r.o. si už v TTIP
prenajíma priestory určené na skladovo-logistické a administratívne účely ako i parkovacie
miesta, ktoré jej nepostačujú z dôvodu rozšírenia jej aktivít. Spoločnosť si plní svoje záväzky
voči prenajímateľovi.
Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 15.1.2019 odporučila mestskému
zastupiteľstvu súhlasiť so žiadosťou spoločnosti 4Robotics s.r.o. o prenájom parkovacích
miest v areáli TTIP – Trnava Industrial Park.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila 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 MZ č. 28 v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Č. 3.5
Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30 - Ing.
arch. Peter Hanzlíček, PHAAD s.r.o.
Ing. arch. Peter Hanzlíček, Vančurova 6204/44, 917 01 Trnava, IČO: 43 669 328 je
nájomcom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Trnave na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30 na
prízemí, o celkovej výmere 72,57 m2, a to na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov
zo dňa 6.11.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.3.2018, ktorá bola uzatvorená na dobu
neurčitú. Nájomca užíva predmetné nebytové priestory v zmysle uznesenia Mestskej rady
mesta Trnava č. 427/2017 zo dňa 3.10.2017 a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava č. 838/2018 zo dňa 13.2.2018 za účelom prevádzkovania architektonického ateliéru
s následným predajom vytvorených autorských diel.
Nájomca listom zo dňa 23.11.2018 požiadal o prevod nájmu nebytového priestoru
z fyzickej osoby na právnickú osobu - obchodnú spoločnosť - PHAAD s.r.o., Vančurova
6204/44, 917 01 Trnava, IČO: 51 485 737.
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 4 ods. 4 písm. r) Zásad hospodárenia s majetkom mesta a s majetkom
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom
majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov. Zmena nájomcu nebytových priestorov je prípad hodný
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osobitného zreteľa z dôvodu, že nájom nebytových priestorov by plynulo prešiel z fyzickej
osoby na obchodnú spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom a štatutárnym orgánom je
nájomca – Ing. arch. Peter Hanzlíček, pričom zmena nájomcu sa zrealizuje za nezmenených
podmienok a za rovnakým účelom využitia nebytových priestorov. Zároveň neevidujeme
záujem žiadneho iného záujemcu o predmetné nebytové priestory a nájomca si riadne plní
všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z nájomnej zmluvy.
Nájomca zároveň do uvedených nebytových priestorov investoval finančné prostriedky, ktoré
žiadal započítať vo výške 2 400,- eur s DPH. Započítanie preinvestovaných nákladov do
nebytového priestoru je premetom samostatného materiálu predloženého na schválenie do
Mestskej rady mesta Trnava na zasadnutie dňa 5.2.2019. Po schválení zápočtu Mestskou
radou mesta Trnava, bude započítanie preinvestovaných finančných nákladov s nájomným aj
súčasťou novej nájomnej zmluvy.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila 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 MZ č. 29 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
Č. 3.6
Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 3 - RELAX – TEAM
s.r.o., MaPa Appetito s.r.o.
REALAX - TEAM s.r.o., Rybníkova 16, 917 00 Trnava, IČO: 31 414 893 je nájomcom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Trnave na Ulici Trhová 3 na prízemí, o celkovej
výmere 407,57 m2, a to na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.2.2016
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.3.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 7.11.2017, ktorá bola
uzatvorená na dobu neurčitú. Nájomca užíva predmetné nebytové priestory v zmysle
uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 121/2015 zo dňa 29.9.2015 za účelom
prevádzkovania gastronomickej prevádzky – reštaurácie určenej výlučne pre nefajčiarov bez
vymedzenia fajčiarskej časti a umiestnenia výherných automatov.
Nájomca listom zo dňa 8.11.2018 oznámil predaj časti podniku s účinnosťou od
1.11.2018 a zmenu v osobe nájomcu prenajatých nebytových priestorov na spoločnosť MaPa
Appetito s.r.o., Hospodárska 3609/31, 917 01 Trnava, IČO: 52 006 450.
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 písm. r) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne trojpätinovou
väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Zmena nájomcu nebytových priestorov je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
nájom nebytových priestorov by plynulo prešiel z pôvodného nájomcu na nového nájomcu –
obchodnú spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom a štatutárnym orgánom je Marcel Pažitka,
vtedajší zamestnanec spoločnosti RELAX –TEAM s.r.o., ktorý zabezpečoval prevádzku
reštaurácie Ti Amo, pričom zmena nájomcu sa zrealizuje za nezmenených podmienok a za
rovnakým účelom využitia nebytových priestorov. Zároveň neevidujeme záujem žiadneho
iného záujemcu o predmetné nebytové priestory a nájomca si riadne plní všetky povinnosti,
ktoré mu vyplývajú z nájomnej zmluvy.
Nájomca zároveň do uvedených nebytových
priestorov investoval finančné prostriedky vo výške 120 000 eur s DPH, ktoré sa na základe
uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 428/2017 zo dňa 3.10.2017 započítavajú
s atraktivitou za prenájom nebytových priestorov.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 30 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
Č.3.7
Investičná akcia mesta „Revitalizácia športového areálu Slávia“ – prekládka VN vedenia
Mestský úrad v Trnave odbor právny a majetkový obdržal dňa 12.11.2018 žiadosť odboru
investičnej výstavby o zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného
bremena t.j. Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pre
elektroenergetické zariadenie v rámci zabezpečenia prekládky vysokonapäťového vedenia pre
stavbu „Revitalizácia športového areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou“, na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava. Stavba „Revitalizácia športového areálu Slávia –
futbalové ihrisko s umelou trávou“ je investíciou Mesta Trnava.
Prekládka VN vedenia je vyvolanou investičnou akciou stavby „Revitalizácia športového
areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou“ t.j. prekládku bude v rámci stavby realizovať
Mesto Trnava. Samotná trasa prekládky bude vedená na pozemkoch registra „C“ parcela č.
3544/5 o celkovej výmere 8471 m2 , druh pozemku ostatná plocha a parcela č. 3547/1
o celkovej výmere 39315 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie zapísané v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctve č. 12341, vo vlastníctve Mesta Trnava a v správe Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.
Medzi
vlastníkom
elektroenergetického
zariadenia
a žiadateľom
preložky
elektroenergetického zariadenia Mestom Trnava bola podpísaná Zmluva o vykonaní preložky
pôvodného elektroenergetického zariadenia VNK typu 3 x 22 NA2XSF2Y 1 x 240 dl. 150 m na
nové elektroenergetické zariadenie VNK typu 3 x 22 NA2XS2Y 1 x 240 dl. 170 m. V článku II.
odseku 6 tejto zmluvy sa uvádza, že žiadateľ je povinný zabezpečiť vlastníkovi zariadenia
práva zodpovedajúce vecnému bremenu viaznucemu na nehnuteľnosti, na ktorej bude
vykonaná preložka. Vlastníkovi bude zriadené právo vstupu, prechodu a prejazdu na pozemok
tak, aby mohol prevádzkovať preložené elektroenergetické zariadenie. Náklady spojené so
zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s. (vyhotovenie geometrického plánu, náklady spojené
s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, správne poplatky, úhrada odplaty za
zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej
výške znáša Mesto Trnava.
Umiestnenie podzemného rozvodu elektriny na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
je možné v zmysle postupu v § 14 ods. 1. "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" v znení neskorších
doplnkov tak, že na pozemky bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno
v prospech vlastníka siete. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena sa stanoví v zmysle
§ 14 ods. 1. písm. c) a ods. 6 Zásad a podľa Príkazu primátora mesta č. 7/2018 k určovaniu
sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre
rok 2018 na základe dĺžky siete. Vecné bremeno môže byť zriadené ako bezodplatné len
v prípade, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.
TT-IT vo svojom vyjadrení zo dňa 19.11.2018 vyjadrilo požiadavku pripokládky jednej
chráničky HDPE 40 pre potreby mestskej optickej siete po celej dĺžke vedenia VN.
Majetková komisia prerokovala na svojom zasadnutí dňa 15.01.2019 žiadosť odboru
investičnej výstavby MsÚ Trnava a odporučila mestskému zastupiteľstvu návrh, ktorý bol
rozpísaný v materiáli.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila 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 MZ č. 31 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
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Č. 3.8
Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena - Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova –
Hornopotočná, Trnava (RENNTAX, a. s.)
Spoločnosť RENNTAX, s.r.o. kúpila v roku 2015 v rámci verejnej obchodnej súťaže od
Mesta Trnava objekt Hviezdoslavova č. 6 na parcele č. 261/1 a pozemok parcela č. 261/1
o výmere 443 m2. Listom zo dňa 19.05.2016 požiadala spoločnosť RENNTAX s.r.o. MsÚ
v Trnave o odkúpenie pozemkov parcely reg. „C“ č. 261/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 87 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV 4, parcely č. 261/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 65 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 4 a parcely č.
268/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV
5000. Žiadateľ je taktiež vlastníkom priľahlých pozemkov, na ktorých plánuje stavbu „Trnava –
polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“.
Žiadosťou sa zaoberala majetková komisia na svojich rokovaniach dňa 09.08.2016
a 13.09.2016. Majetková komisia zo dňa 13.09.2016 odporučila mestskému zastupiteľstvu
schváliť odpredaj zatiaľ len pozemkov parc.č. 261/2 a 261/3 za cenu určenú znaleckým
posudkoch, minimálne však za 80,- eur/m2. Podľa znaleckého posudku zo dňa 09.03.2017,
bola stanovená všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 261/2 a 261/3 zapísaných v katastri
nehnuteľností na LV 4, na sumu 12 398,64 eura, zaokrúhlene 12 400,- eur. Jednotková cena
pozemku bola vyčíslená na sumu 81,57 eur/m2.
Majetková komisia sa opäť dňa 18.09.2018 zaoberala vecou a odporučila mestskému
zastupiteľstvu súhlasiť s predajom pozemkov v k.ú. Trnava parcely č. 261/2, 261/3 a 268/2
spoločnosti RENNTAX, a.s., za cenu určenú znaleckým posudkom 81,57 eur/m2 a
so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena s právom prechodu
a prejazdu cez časť pozemku parc.č. 269 pre spoločnosť RENNTAX, a.s. za cenu určenú
znaleckým posudkom.
Ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorý stanovuje prípady, kedy sa pri prevodoch
majetku obce nepoužívajú ustanovenia ods. 1 až 7 § 9a Zákona, znie: „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 osobitého zreteľa v tomto prípade spočíva v tom, že pozemky
priamo susedia s pozemkami žiadateľa na ktorých je naplánovaná výstavba polyfunkčného
súboru stavieb na ktorú momentálne prebieha územné konanie.
Majetková komisia MZ sa na svojom zasadnutí 18.09.2018 taktiež zaoberala žiadosťou
o zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 269
a odporučila MZ súhlasiť so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena s právom prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 269 s výmerou 301 m2 za cenu
stanovenú znaleckým posudkom.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním :
a/ pôvodnú cenu predávaného pozemku 81,57 eura/m2 zvýšiť na ... 100,- eur/m2...,
s následnou úpravou celkovej ceny na ...24 700,- eur...
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – po oboznámení sa s návrhom uznesenia si dovolil
rozporovať jeho druhú časť z dôvodu, že nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy je
dohoda na predmete kúpy a cene. Analogicky je to i pri zriadení časovo neobmedzeného
vecného bremena. Pokiaľ vieme zadefinovať predmet kúpy, ale nevieme zadefinovať jeho
cenu, tak by uznesenie s bodom 2. neodporúčal schvaľovať. Takto schváleným uznesením sa
môžeme dostať do situácie, že iná osoba mimo sféry orgánov mesta bude rozhodovať o tej
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odplate, čo považuje ako nesúlad so zákonom. Zopakoval svoj návrh, vypustiť bod 2. z návrhu
uznesenia; so zvyškom návrhu súhlasil
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - keď zastupiteľstvo rozhodne, že cena
bude stanovená znaleckým posudkom, nie je to v rozpore so zákonom. Môže to byť aj tak, že
zastupiteľstvo povie inú cenu.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – reagoval na vyjadrenie vedúcej právneho odboru. Ak
orgánom, ktorý rozhoduje v majetkových veciach je mestské zastupiteľstvo, tak mestské
zastupiteľstvo musí schváliť dve základné veci, predmet vecného bremena a jeho cena.
Keďže cena absentuje, navrhol bod 2. vypustiť.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – požiadal o vyjadrenie vedúcu právneho
odboru, či je možné schváliť uznesenie v zmysle poslaneckého návrhu. A v prípade, že budú
veci jasné, doschváliť to ďalším uznesením.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ – na otázku primátora reagovala
súhlasne.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol prijatý návrh poslanca Mráza.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 32 v zmysle
odporúčania mestskej rady a schváleného poslaneckého návrhu, s technickou úpravou
predloženou spracovateľom materiálu.

Č. 3.9
Súhlas s použitím pozemkov v rámci DUR stavby "B2B_FTTx_Trnava - priemyselná
zóna_Nová" (Slovak Telekom, a.s.)
Mesto dostalo dňa 6. 12. 2018 žiadosť od spoločnosti NowaCAD, s.r.o. Moravské
Lieskové 1327, v zastúpení investora stavby – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava, IČO: 35763469, o súhlas na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete stavby
„B2B_FTTx_Trnava_priemyselná zóna_Nová“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta, formou
rekonštrukcie existujúcej MTS a rozšírenie novej optickej siete do ďalších častí v lokalite The
MALL Trnava na ulici Nová a Belgická v Trnave. Navrhnutá rekonštrukcia existujúcej MTS
a nová výstavba siete rieši pripojenie všetkých obchodných a výrobných objektov v lokalite
The MALL Trnava na Ulici Nová a Belgická do existujúcej telekomunikačnej siete investora.
Na plánovanú optickú sieť sa vzťahuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách a ide o prípad vzniku zákonného vecného bremena. Podľa postupu v § 14 ods.
5 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve,
ktorý bol mestu zverený" v znení neskorších doplnkov je možné umiestňovať elektronické
komunikačné siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta za podmienky poskytnutia
jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností. Mestské zastupiteľstvo
môže v odôvodnených prípadoch upustiť od uplatnenia jednorazovej primeranej náhrady za
nútené užívanie nehnuteľností, spravidla vtedy, ak ide o investíciu mesta alebo rekonštrukciu
už existujúcich sietí.
TT-IT, s.r.o., so sídlom Trnava, Ulica Trhová 2, správca metropolitnej optickej siete
TOMNET, vo svojom vyjadrení zo dňa 7. 1. 2019, nepožaduje pripokládku chráničiek v rámci
uvedenej výstavby optickej siete.
Majetková komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na svojom zasadnutí dňa
15.1.2019 zaoberala žiadosťou a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť
s umiestnením optickej telekomunikačnej siete predmetnej stavby v rozsahu projektovej
dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, za podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady
za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 526,43 eur pre dĺžku siete 104,6 m,
formou dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, za podmienky
splnenia všetkých podmienok uvedených vo vyjadrení k dokumentácii k územnému
rozhodnutiu OURaK/37210-99820/2018/Hn zo dňa 20.12.2018
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Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila 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 1) bolo prijaté MZ č. 33 v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Č. 3.10
Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena - prekládka vedenia VN a
NN a STL plynovodu pre bytový dom Púpavová (Západoslovenská distribučná, a. s.,
SPP distribúcia,a. s.)
Dňa 20. 12. 2018 podala spol. JJ Reality, s.r.o. za investora IC III s.r.o., opätovnú
žiadosť o súhlas s použitím pozemkov na uloženie a preloženie inžinierskych sietí pre Bytový
dom Púpavová. Na stavebnom úrade v rámci územného konania spoločnosť splnila už všetky
podmienky a požiadavky, ale územné konanie je prerušené z dôvodu, že nedoložila súhlas s p
V zmysle priloženej koordinačnej situácie je navrhovaná prekládka VN a NN vedenia a
NTL plynovodu na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8252/1,
8252/5, 9072/5, 8269/18. Na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č.
8252/1 a 8252/5 sú navrhovné časti prípojok na verejné rozvody plynu, elektro a kanalizácie.
Prípojka vody je plánovaná na časti pozemku parc. č. 8269/18. Šachty budú umiestnené mimo
pozemkov vo vlastníctve mesta, na pozemkoch vo vlastníctve Zdenka Helfera.
Majetková komisia sa žiadosťou zaoberala na svojom rokovaní 14. 8. 2018 a 18. 9.
2018 a neodporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve
Mesta Trnava na umiestnenie inžinierskych sietí a schváliť zriadenie odplatného, časovo
neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníkov a prevádzkovateľov sietí v súlade s
§ 14 bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, v znení doplnkov. Komisia súčasne neodporučila
primátorovi mesta súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na uloženie prípojok
inžinierskych sietí v súlade s § 14 bod 2. Zásad.
Dňa 17. 10. 2018 podala spol. JJ Reality, s.r.o. za investora IC III s.r.o., opätovnú žiadosť
o súhlas s použitím pozemkov na uloženie a preloženie inžinierskych sietí pre Bytový dom
Púpavová. Táto žiadosť bola predložená priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva 6. 11.
2018 v rámci materiálu č. 2. 16. Boli navrhnuté 2 alternatívy: buď potvrdiť nesúhlasné
stanoviská majetkovej komisie alebo súhlasiť so zriadením vecných bremien podľa žiadosti
spol. JJ Reality, s.r.o. za investora IC III s.r.o. Mestské zastupiteľstvo nesúhlasilo s použitím
pozemkov zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 5000 v k. ú. Trnava.
Majetková komisia na svojom zasadnutí 15. 1. 2019 odporučila mestskému zastupiteľstvu
súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie rozvodov plynu
a elektro a so zriadením odplatného, časovo neobmedzaného vecného bremena v prospech
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. Jednorazová
odplata je pri dĺžke siete (NN a plyn) nad 10 m do 50 m vo výške 210,58 eura, pre VN s dĺžkou
nad 50 m do 100 m je 315,85 eura.
Súhlas s umiestnením prípojok inžinierskych sietí bude predložený na podpis primátorovi
mesta až po tom, keď mestské zastupiteľstvo odsúhlasí preloženie verejných rozvodov elektro
a plynu. TT-IT, s.r.o., nepožaduje pripokládku chráničiek v danej lokalite.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
V rámci schvaľovania programu bol materiál na základe poslaneckého návrhu z rokovania
stiahnutý.
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Č. 3.11
Zriadenie vecného bremena pri objekte aquaparku v Trnave Trnavská teplárenská, a. s.)
Dňa 14. 12. 2018 podala spol. Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava, žiadosť
o súhlas s uzavretím zmluvy na zriadenie vecného bremena na horúcovodovodnú prípojku
pre objekt AquaRelax Trnava. Horúcovodná prípojka s dĺžkou asi 53 m bola skolaudovaná
v decembri 2015. Je umiestnená na pozemkoch v k. ú. Trnava parc. č. 3546/1 a 3547/3 vo
vlastníctve Mesta Trnava s dĺžkou asi 50 m (na prílohe č. 1 vyznačené červenou čiarou) a na
pozemku parc. č. 3545/4, ktorý je zapísaný na LV č. 10046 na vlastníka AQUA-RELAX, s.r.o.,
s dĺžkou asi 3 m. Existujúcu prípojku Odbor právny a majetkový MsÚ riešil pred rokom 2015
v súlade s §14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení neskorších doplnkov, t. j. súhlasom primátora
v rámci stavebného konania na stavbu RELAX CENTRUM Trnava.
Vzhľadom na požiadavku spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s, ktorá prevzala
vybudovanú prípojku od spol. AQUA-RELAX, s.r.o., je možné po schválení mestským
zastupiteľstvom, zriadiť na pozemkoch vo vlastníctve mesta vecné bremeno v zmysle
geometrického plánu č. 74/2018 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete, uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spol. Trnavská teplárenská, a.s. Geometrický
plán je na celú horúcovodnú prípojku s dĺžkou asi 53 m. Aby bolo možné do katastra
nehnuteľností zapísať vecné bremeno, Trnavská teplárenská, a.s., musí uzatvoriť zmluvu
o zriadení vecného bremena s vlastníkmi všetkých pozemkov.
Zriadenie vecného bremena na základe geometrického plánu č. 74/2018 na vyznačenie
práva uloženia inžinierskej siete je možné do katastra nehnuteľností zapísať v 2 alternatívach:
1. alternatíva: Trnavská teplárenská, a.s., uzatvorí 2 zmluvy o zriadení vecného bremena:
jednu uzatvorí s Mestom Trnava na pozemky parc. č. 3546/1 a 3547/3 a jednu so spol.
Aqua Wellness Trnava, s.r.o., na pozemok parc. č. 3545/4 v ich vlastníctve;
2. alternatíva: Trnavská teplárenská, a.s., uzatvorí 1 zmluvy o zriadení vecného bremena
súčasne s Mestom Trnava a so spol. Aqua Wellness Trnava, s.r.o., IČO 46 384 677, so
sídlom spoločnosti Kapitulská 14/456, Trnava.
Majetková komisia na svojom zasadnutí 15. 1. 2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu
mesta Trnava súhlasiť so zriadením odplatného vecného bremena za odplatu pri dĺžke siete
50 m vo výške 205,44 eura, ktorá sa v roku 2019 navýši o % oficiálne oznámenej inflácie t. j.
o 2,5 % na sumu 210,58 eura.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním :
a/ v návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje akceptovať alternatívu 2.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčasní mestskej rady i o návrhu uznesenia sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 34 v zmysle
prerokovávaného materiálu v alternatíve 2.
Č. 3.12
Zriadenie vecného bremena pri OC Olympia (Trnavská teplárenská, a. s.)
Dňa 14. 12. 2018 podala spol. Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava, žiadosť
o súhlas s uzavretím zmluvy na zriadenie vecného bremena na horúcovodovodnú prípojku
pre objekt obchodné centrum Olympia na Ul. J. Bottu v Trnave. Ide o existujúcu prípojku, ktorú
Odbor právny a majetkový MsÚ riešil v roku 2015 v súlade s § 14 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený
v znení neskorších doplnkov. Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 16. 9. 2015
zaoberala žiadosťou spol. Mina Livsmedel, s.r.o., o súhlas s použitím pozemku vo vlastníctve
Mesta Trnava pri OC Olympia v Trnave na umiestnenie horúcovodovodnej prípojky na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 1578 a parc. č. 8727/1.
Komisia odporučila primátorovi v súlade s § 14 Zásad súhlasiť s umiestnením
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horúcovodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č.
1578 a parc. č. 8727/1.
Vzhľadom na písomnú požiadavku spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s, ktorá prevzala
vybudovanú prípojku s dĺžkou asi 104 m od spol. Mina Livsmedel, s.r.o., je možné po
schválení mestským zastupiteľstvom, zriadiť vecné bremeno v zmysle geometrického plánu č.
15/2016 na vyznačenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena v prospech spol. Trnavská teplárenská, a.s.
Majetková komisia na svojom zasadnutí 15. 1. 2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu
mesta Trnava súhlasiť so zriadením odplatného vecného bremena za odplatu pri dĺžke siete
nad 100 m do 500 m vo výške 513,59 eura, ktorá sa v roku 2019 navýši o % oficiálne
oznámenej inflácie t. j. o 2,5 % na sumu 526,43 eura.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila 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 MZ č. 35 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
Č. 3.13
Zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava (CITY ARENA Trnava – Štadión
Antona Malatinského)
Mesto Trnava je podľa výpisu z katastra nehnuteľností výlučným vlastníkom:
- hracej plochy Štadióna Antona Malatinského, označenej ako stavba bez súpisného čísla,
popis stavby: štadión – SPARTAK, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely,
postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/1, druh pozemku: ostatná plocha, s výmerou
9750 m²,
- juhozápadnej tribúny Štadióna Antona Malatinského, označenej ako stavba bez súpisného
čísla, popis stavby: JZ tribúna, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavenej
na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou
269 m²,
- západnej tribúny Štadióna Antona Malatinského, označenej ako stavba bez súpisného čísla,
popis stavby: štadión – SPARTAK, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely,
postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/6, druh pozemku: ostatná plocha, s výmerou
483 m²,
- severozápadnej tribúny Štadióna Antona Malatinského, označenej ako stavba bez súpisného
čísla, popis stavby: SZ tribúna, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavenej
na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou
263 m²,
vrátane pozemkov, všetkých evidovaných na liste vlastníctva č. 11718 pre k. ú. Trnava.
V zmysle bodu 5.5 kúpnej zmluvy zo dňa 22.11.2012, uzatvorenej medzi Mestom
Trnava ako predávajúcim a spoločnosťou City-Arena a.s. ako kupujúcim, sa spoločnosť CityArena a.s. zaviazala, ak to bude nevyhnutné, bezodplatne zriadiť v prospech vlastníka
Štadióna Antona Malatinského vecné bremeno k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom
predaja podľa predmetnej kúpnej zmluvy, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu
v prospech vlastníka štadióna, resp. právo viesť cez pozemky inžinierske siete potrebné na
prevádzku štadióna. Dohodou o pristúpení k záväzku, uzatvorenou medzi Mestom Trnava ako
predávajúcim, spoločnosťou City-Arena a.s. a spoločnosťou City-Arena PLUS a.s. dňa
22.7.2013 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 549/2013 zo dňa
25.6.2013, pristúpila spoločnosť City-Arena PLUS a.s. ku všetkým záväzkom a povinnostiam
spoločnosti City-Arena a.s., vyplývajúcim z vyššie opísanej kúpnej zmluvy zo dňa 22.11.2012.
Vzhľadom na zmieňované skutočnosti Mesto Trnava požiadalo listami zo dňa 26.9.2016
a 27.9.2016 spoločnosti City-Arena a.s. a City-Arena PLUS a.s. o zriadenie bezodplatného,
časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu
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cez pozemky uvedené v kúpnej zmluve zo dňa 22.11.2012 v prospech Mesta Trnava ako
vlastníka hracej plochy Štadióna Antona Malatinského, vyššie uvedených tribún, ako aj
pozemkov, na ktorých sú postavené. Spoločnosť City-Arena a.s. bola v uvedenom čase podľa
výpisu z listu vlastníctva č. 6357 pre k. ú. Trnava vlastníkom pozemku parc. reg. „C“ č.
6344/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 516 m², ktorý bol svojím
umiestnením zhodný s pozemkom, v opísanej kúpnej zmluve zo dňa 22.11.2012 označeným
ako parc. reg. „C“ č. 6344/13. Spoločnosť City-Arena PLUS a.s. bola v uvedenom čase podľa
výpisu z listu vlastníctva č. 12056 pre k. ú. Trnava vlastníkom pozemkov parc. reg. „C“ č.
6341/10, druh pozemku: ostatné plochy, s výmerou 94 m² a parc. reg. „C“ č. 6341/11, druh
pozemku: ostatné plochy, s výmerou 605 m², ktoré boli svojím umiestnením zhodné
s pozemkami v opísanej kúpnej zmluve zo dňa 22.11.2012 označenými ako parc. reg. „C“ č.
6344/2, 6344/3, 6344/8, 6344/9, 6344/16.
Dňa 9. 11. 2016 splnomocnený zástupca spoločností City-Arena a.s. a City-Arena PLUS
a.s. potvrdil prijatie žiadostí o zriadenie vecných bremien a zároveň uviedol, že jeho klienti
nemajú námietky voči zriadeniu časovo neobmedzených vecných bremien spočívajúcich
v práve prechodu cez vyššie uvedené pozemky v prospech Mesta Trnava, pričom zriadenie
vecného bremena vo forme prejazdu cez uvedené pozemky nie je technicky možné. JUDr.
Sopko následne požiadal o predloženie návrhov zmlúv o zriadení vecných bremien na
spripomienkovanie. Vecné bremená mali spočívať v povinnosti každodobého vlastníka
pozemkov parc. reg. „C“ č. 6341/10, parc. reg. „C“ č. 6341/11 a parc. reg. „C“
č. 6344/20
v k. ú. Trnava strpieť prechod osôb poverených Mestom Trnava ako oprávneným z vecných
bremien cez predmetné pozemky v miere nevyhnutnej na užívanie nehnuteľností vo
vlastníctve Mesta Trnava, ktoré tvoria infraštruktúru Štadióna Antona Malatinského.
Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na zasadnutí dňa 17.1.2017
prerokovala informáciu k zriadeniu vecných bremien v prospech Mesta Trnava na Štadióne
Antona Malatinského a pri tejto príležitosti odporúčala trvať na zriadení vecného bremena
na pozemkoch spočívajúceho v práve prechodu aj prejazdu vozidlami, ktorými je to technicky
možné.
Na základe vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, povoleného dňa
6.3.2018, boli pozemky v k. ú. Trnava, parc. reg. „C“ č. 6341/10 – ostatná plocha, s výmerou
94 m² a parc. reg. „C“ č. 6341/11 – ostatná plocha, s výmerou 605 m² zapísané na list
vlastníctva spoločnosti City-Arena servis, s.r.o. Po opätovnom preverení situácie so stavom
pozemku vo vlastníctve City-Arena a.s. v k. ú. Trnava, parc. reg. „C“ č. 6344/20 – zastavaná
plocha a nádvorie, s výmerou 516 m² bolo zistené, že pozemok je využívaný pre potreby
priľahlej prevádzky hotela a v dôsledku konštrukčného riešenia Štadióna Antona Malatinského
nie je možné zabezpečiť prejazd vozidiel cez uvedený pozemok k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve Mesta Trnava. V nadväznosti na uvedené skutočnosti Mesto Trnava adresovalo
spoločnosti City-Arena servis, s.r.o. žiadosť o zriadenie bezodplatného, časovo
neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemky
parc. reg. „C“ č. 6341/10 a parc. reg. „C“ č. 6341/11 v prospech Mesta Trnava na účely
zabezpečenia prístupu ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mesta Trnava.
Spoločnosť City-Arena servis, s.r.o. v liste zo dňa 28.11.2018 uviedla, že nemá námietky voči
zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava, spočívajúceho v práve prechodu
a prejazdu cez predmetné pozemky za účelom sprístupnenia hracej plochy Štadióna Antona
Malatinského, tribún a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trnava.
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 písm. o) platného znenia Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený,
zriadenie a zrušenie vecného bremena schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava.
Stanovisko k možnosti zriadenia vecného bremena v prospech Mesta Trnava bolo predložené
na zasadnutie Majetkovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava dňa 15.1.2019.
Majetková komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava sa na predmetnom zasadnutí
zaoberala návrhom na zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Trnava, pričom
odporučila návrh na zriadenie vecného bremena na rokovanie mestského zastupiteľstva.
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Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní odporučila materiál z rokovania mestského
zastupiteľstva s t i a h n u ť.
V rámci schvaľovania programu bol materiál na základe odporúčania mestskej rady
z rokovania stiahnutý.
Č. 3.14
Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy
Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
Mesto Trnava pripravuje v rámci plánovanej siete regionálnej cyklistickej infraštruktúry
verejnoprospešnú stavbu „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce Špačince“ s celkovou dĺžkou 2,746 km. Účelom predmetnej stavby je vybudovanie
cyklistického prepojenia mesta Trnavy na cyklotrasu medzi obcami Bohdanovce nad Parnou
a Špačince. Stavba má byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, vo
vlastníctve štátu a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.
Na stavbu je vydané Územné rozhodnutie pod č. OSaŽP/363-232/2017/Šm
z 13.02.2017, právoplatné 20.03.2017. Je potrebné zabezpečiť zmluvné majetkovoprávne
usporiadanie dotknutých pozemkov k vydaniu stavebného povolenia. V zmysle projektovej
dokumentácie schválenej v územnom konaní bola vypracovaná projektová dokumentácia
k stavebnému povoleniu a následne boli vyhotovené geometrické plány na oddelenie
zabraných pozemkov podľa jednotlivých vlastníkov.
Podľa geometrického plánu č. 88/2017 vypracovaného 25.08.2017 má prísť aj k trvalému
záberu pozemkov,ktoré sú v spoluvlastníctve Ing. Denisy Hxxxxxx a MUDr. Jaroslavy
Bxxxxxxx (každá v podiele po 1/2), zapísané v katastrálnom území Trnava v LV č. 4216.
Majetková komisia na svojom 29. zasadnutí konanom dňa 13.03.2018 odporučila
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou kúpy za cenu podľa Znaleckého posudku
č. 19/2018, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota pozemkov vo výške 6,- eur/m2.
Jednotliví vlastníci pozemkov zabraných pripravovanou výstavbou boli oslovení
s ponukou na odkúpenie pozemkov zabraných pripravovanou stavbou za ponukovú cenuMajetková komisia po prerokovaní ich návrhov zotrvala na svojom stanovisku zo dňa
13.03.2018 a to schváliť kúpu pozemkov zabraných výstavbou predmetnej stavby za cenu
6,- eur/m2. Zároveň odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť aj alternatívne formy
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zabraných predmetnou stavbou, a to nájom za
jednotkovú cenu 0,486 €/m2/rok a zriadenie vecného bremena za odplatu jednorázovú 1,52
€/m2 alebo ročnú 0,08 €/m2.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila 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 MZ č. 36 v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Č. 3.15
Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy
Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
Mesto Trnava pripravuje v rámci plánovanej siete regionálnej cyklistickej infraštruktúry
verejnoprospešnú stavbu „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce Špačince“ s celkovou dĺžkou 2,746 km. Účelom predmetnej stavby je vybudovanie
cyklistického prepojenia mesta Trnavy na cyklotrasu medzi obcami Bohdanovce nad Parnou
a Špačince. Stavba má byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, vo
vlastníctve štátu a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Na stavbu je vydané Územné
rozhodnutie pod č. OSaŽP/363-232/2017/Šm z 13.02.2017, právoplatné 20.03.2017. Je
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potrebné zabezpečiť zmluvné majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov
k vydaniu stavebného povolenia.
V zmysle projektovej dokumentácie schválenej v územnom konaní bola vypracovaná
projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu a následne boli vyhotovené geometrické
plány na oddelenie zabraných pozemkov podľa jednotlivých vlastníkov. Podľa geometrického
plánu č. 91/2017 z 25.08.2017 má prísť aj k trvalému záberu pozemku, novovytvorenej
parcely č. 10585/12 orná pôda vo výmere 23 m2, oddelenej z pôvodnej parcely reg. KN E č.
1454/3, ktorá je v spoluvlastníctve Ing. Emílie Dxxxxxxxx, Jozefa Kxxxxxxx a Tibora
Kxxxxxxxx (každý v podiele po 2/6), zapísaného v katastrálnom území Trnava v LV č.
10998.
Majetková komisia na svojom 29. zasadnutí konanom dňa 13.03.2018 odporučila
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou kúpy za cenu podľa Znaleckého posudku
č. 19/2018, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota pozemkov vo výške 6,- eur/m2.
Jednotliví vlastníci pozemkov zabraných pripravovanou výstavbou boli oslovení
s ponukou na odkúpenie pozemkov zabraných pripravovanou stavbou za ponukovú cenu 6,eur/m².
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila 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 MZ č. 37 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
Č. 3.16
Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy
Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“
Mesto Trnava pripravuje v rámci plánovanej siete regionálnej cyklistickej infraštruktúry
verejnoprospešnú stavbu „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce Špačince“ s celkovou dĺžkou 2,746 km. Účelom predmetnej stavby je vybudovanie
cyklistického prepojenia mesta Trnavy na cyklotrasu medzi obcami Bohdanovce nad Parnou
a Špačince. Stavba má byť umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, vo
vlastníctve štátu a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Na stavbu je vydané Územné
rozhodnutie pod č. OSaŽP/363-232/2017/Šm z 13.02.2017, právoplatné 20.03.2017. Je
potrebné zabezpečiť zmluvné majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov
k vydaniu stavebného povolenia.
V zmysle projektovej dokumentácie schválenej v územnom konaní bola vypracovaná
projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu a následne boli vyhotovené geometrické
plány na oddelenie zabraných pozemkov podľa jednotlivých vlastníkov. Podľa geometrického
plánu č. 91/2017 z 25.08.2017 má prísť aj k trvalému záberu pozemku, novovytvorenej
parcely č. 10585/11 orná pôda vo výmere 53 m2, oddelenej z pôvodnej parcely reg. KN E č.
1454/2, ktorá je v spoluvlastníctve Gabriely Šxxxxxxx (v podiele 2/3) a Branislava Kxxxxxx (v
podiele 1/3), zapísaného v katastrálnom území Trnava v LV č. 5693.
Majetková komisia na svojom 29. zasadnutí konanom dňa 13.03.2018 odporučila
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou kúpy za cenu podľa Znaleckého posudku
č. 19/2018, , ktorým bola stanovená všeobecná hodnota pozemkov vo výške 6.- eur/m2.
Jednotliví vlastníci pozemkov zabraných pripravovanou výstavbou boli oslovení
s ponukou na odkúpenie pozemkov zabraných pripravovanou stavbou za ponukovú cenu 6,eur/m².
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 38 v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 4.1
Návrh na vstup do občianskeho združenia Smart Cities klub
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Smart Cities klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti
a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste
k Smart City. Poslaním združenia je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart
technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov. Združenie sa pri
projektoch inšpiruje najmä (ale nielen) Škandináviou.
Cieľom Smart Cities klubu je: meniť mestskú politiku, získavať podporu ľudí a zvyšovať
kvalitu života ľudí v mestách – úloha primátorov, vytvoriť pilotné schémy pôsobenia Smart
Cities vo vybraných tematických oblastiach, pilotné mestá šíria a zdieľajú poznatky, získanie
podpory pre pilotné mestá, príprava na možnosti získavania externých zdrojov, „Value for
money“ – najlacnejšie vs. najefektívnejšie, príprava podkladov pre budúce programové
obdobie – dôraz na finančne návratné projekty.
Členstvom v klube mesto získa: možnosť zúčastňovať sa na klubových aktivitách,
stretnutia s expertným zborom poradcov, vstup do medzinárodných projektov, prístup
k databázam zahraničných expertov, prístup k možnostiam financovania Smart Cities
projektov, možnosť zúčastňovať sa zahraničných študijných ciest organizovaných klubom a
aktívnu spoluprácu a podporu na ceste k Smart City.
V zmysle Stanov občianskeho združenia je ročný členský poplatok vo výške 1 500,- eur.
Členský poplatok bude zaradený v rámci programu č. 21. Administratíva, 21.1 bežné výdavky
– členské príspevky – Smart Cities klub.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 39 v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.1
Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Spravodajca MR: MUDr. Štefan Krištofík, MPH.
Za neprítomného poslanca predložiť spravodajskú správu Mgr. Tibor Pekarčík, druhý zástupca
primátora mesta.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 31.03.1998 schválilo
uznesením č. 572/1998 v znení zmien a doplnkov schválených uznesením č. 261/2004 zo dňa
24.02.2004 zásady „Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava“. Výnimku z týchto zásad
môže schváliť Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava (Hlava III, bod 2).
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 2780/27 v Trnave požiadala dňa
16.01.2019 o uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového služobného bytu na Ulici
Ludvika van Beethovena 5802/16 v Trnave pre Martinu Rxxxxxxx, trvale bytom Bučany.
Menovaná bola prijatá do zamestnania na elokované pracovisko: Materská škola, Ulica
Ludvika van Beethovena 5802/16 v Trnave, ktorá po prechode materských škôl patrí pod
správu základnej školy na Ulici Jána Bottu 2780/27 v Trnave. Pani Ryšavá pracuje na
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pracovnej pozícii práčka – upratovačka. Platnosť pôvodnej nájomnej zmluvy je do 31.01.2019.
Z uvedeného dôvodu riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu
2780/27 v Trnave súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený služobný byt na dobu
určitú do 31.01.2020.
Zámer na prenájom uvedeného bytu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta dňa 28.01.2019.
Ide o byt, ktorý mesto získalo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorého
vlastníkom bol štát. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že budúci nájomca má
záujem užívať predmetný služobný byt na základe nájomnej zmluvy na dobu určitú, počas
trvania pracovného pomeru.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním :
a/ návrh uznesenia v texte alternatívy I.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k alternatíve I.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté MZ č. 40 v zmysle
prerokovávaného materiálu a schválenej alternatívy I.

Materiál č. 6.1
Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022
Spravodajca MR: Mgr. Marek Neštický
V súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, čl. 18 Štatútu mesta Trnava a čl. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava mestské zastupiteľstvo zriadilo komisie ako svoje
stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Na pokračovaní ustanovujúceho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 18.12.2018 boli zriadené pre volebné
obdobie 2018 – 2022 tieto stále komisie mestského zastupiteľstva :
a) Finančná komisia
b) Komisia kultúry
c) Komisia mládeže a športu
d) Komisia sociálnych vecí a zdravia
e) Komisia bytová
f) Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy
g) Komisia školstva a vzdelávania
h) Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt
i) Majetková komisia
k) Komisia na riešenie mandátov a sťažností
l) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
Mestské zastupiteľstvo na tomto zasadnutí zároveň ustanovilo, že Majetková komisia,
Komisia na riešenie mandátov a sťažností, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií budú zložené výlučne z poslancov mestského zastupiteľstva.
Do komisií boli zároveň z poslancov mestského zastupiteľstva zvolení predseda,
podpredseda a ďalší členovia komisie.
Osobitným uznesením bola zriadená aj Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnava, pri
ktorej bolo súčasne riešené aj len personálne obsadenie, pretože proces prípravy udeľovania
ocenení v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 315 v znení noviel, je v jej kompetencii
a začal výzvou na predkladanie návrhov na udelenie ocenení už v mesiaci december 2018.
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Keďže komisie pod písmenom a) až h) sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva
a ďalších osôb (neposlancov) zvolených mestským zastupiteľstvom, výzva na predkladanie
návrhov na ďalších členov do týchto komisií, bola vznesená k poslancom na zasadnutí
mestského zastupiteľstva 18.12.2018.
Následne bola zverejnená výzva k občanom – odborníkom, ktorí majú záujem o prácu
v komisiách aj na http://www.trnava.sk/sk/aktualita/odbornici-z-radov-verejnosti-maju-moznoststat-sa-clenmi-komisii-mestskeho-zastupitelstva-a-vyborov-mestskych-casti.
V rámci výzvy i z návrhov poslancov bolo celkovo zaevidovaných 111 návrhov.
Vyhodnocovaním doručených návrhov sa zaoberali predsedovia príslušných komisií na
spoločnom stretnutí s primátorom mesta.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie
zastupiteľstva s tým, že menovitý návrh občanov na voľbu do stálych komisií bude
na rokovaní mestského zastupiteľstva. Návrh vzíde zo spoločného stretnutia
príslušných komisií s primátorom mesta.
Menovitý návrh občanov na voľbu do jednotlivých stálych komisií
zastupiteľstva poslanci dostali pri prezentácii a rovnako ho prečítal aj spravodajca.

mestského
predložený
predsedov
mestského

Rozprava:
Mgr. Ing.Marián Galbavý, poslanec MZ – podotkol, že po zverejnení výsledkov
komunálnych volieb, to bola pre neho trpká skúsenosť. Volič rozhodol, že 80 % všetkých
poslancov v mestskom zastupiteľstve sú z jedného združenia – volebného subjektu Lepšia
Trnava. Je to obrovský úspech. Jeho očakávania s tým spojené, boli ako dlho potrvá, kým si
toto združenie začne úspech užívať. Kedy sa dostane do pozície niektorých politikov, ktorí si
totálnu väčšinu začali užívať. Netrvalo to až tak dlho a prekvapilo ho, že pri zostavovaní
členov do komisií združenie Lepšia Trnava postupovalo spôsobom, že absolútne vylúčila iné
subjekty z toho, aby sa k členom komisií mohli vyjadrovať. Dlhé roky tu bola budovaná
politickíá kultúra, aj iné politické subjekty mali výraznú väčšinu v zastupiteľstve, ale nikdy
nepristúpili k tomu, aby samostatne rozhodli o tejto otázke. Bolo povedané, že to bola dohoda
medzi predsedami komisií, ale všetkými predsedami komisií, ktoré obsadzujú komisie, sú len
poslanci Lepšej Trnavy. Netvrdil, že osobne nebude hlasovať, navrhované osoby nepozná,
nemal sa možnosť s nimi oboznámiť, takže de facto nevie o kom hlasuje. Nie je si istý, či štatút
umožňuje členstvo osôb z iných miest. V zásade asi nie. Ale celkovo duch účasti občanov na
riadení mesta spočíva v tom, že občania sa zúčastňujú v komunálnej politike na riadení mesta,
následne poukázal na pani Hosťoveckú z Bratislavy, pani Zaťkovú z Lehoty pod Vtáčnikom.
Pýtal sa, či neboli vlastní občania mesta, aby toto miesto v komisii mali?
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – pani Hosťovecká je aktuálne prezidentkou hokejového
klubu, zastupuje 250-300 detí v komisii mládeže a športu.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že aj v predchádzajúcom volebnom
období v komisiách pôsobili ľudia s trvalým pobytom mimo tohto mesta. Tu sa nebavíme
o trvalom pobyte, ale o odbornosti. Jedna z členiek komisie bola navrhovaná Klubom
Priateľská Trnava.
Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ – uviedol, že pani Zaťková je dlhodobu členkou bytovej
komisie a býva v Trnave.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – povedal za finančnú komisiu, do ktorej boli vybratí všetci
neposlanci vo verejnej výzve. Obrátil sa na poslanca Galbavého, ktorý sa mal zaujímať,
obrátiť sa s návrhom, v čom by nebol problém, ak by bol odborníkom.
Mgr. Ing.Marián Galbavý, poslanec MZ – povedal, že mail s tým, že v akejkoľvek forme je
prístupný, diskusii sa nevyhýba, poslal predsedovi klubu Lepšia Trnava ešte v polovici
decembra 2018. Nie je pravdou, že by nemal záujem. Bola informácia, že ešte v piatok sa
bude dať nejakým spôsobom o tom rokovať. Vyhradil si čas a nakoniec kolega Šarmír mu
oznámil, že ich sa pozvánka netýka a týka sa výlučne predsedov komisií.
p. Adam Peciar, poslanec MZ – podotkol, že od poslanca Galbavého tiež neobdržal
žiadnu nomináciu do stavebnej komisie a dopravy. Návrh na odborníka mohol zaslať emailom, resp. zatelefonovať, problém s odborníkom by nemal.
31

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – opätovne zopakoval, že návrh poslal
predsedovi klubu Lepšia Trnava a primátorovi mesta. Nebolo určené s kým komunikovať
a predpokladal, že v rámci jedného združenia komunikácia prebieha. K žiadnej odozve
nedošlo a pravdou je, že nekomunikoval s predsedom komisie. Nie je však pravdou, že by
nemal snahu o komunikáciu a výber členov. Záujem o komunikáciu bol uvedený aj v závere
zaslaného e-mailu. Informáciu o tom, kto sa formálnym spôsobom prihlásil nemá, lebo
prihlášky sa k nemu nedostali. I preto mu je ťažko niekoho navrhovať.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - konštatoval, že poslanec Galbavý dal do komisie dva
návrhy. Jedným bol pán Martin Kochan a druhý Miroslav Grella. Miroslava Grellu v stavebnej
komisie nevidí. Informáciu predložil i na rokovaní mestskej rady.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – Martin Kochan osobne oznámil, že návrh do
komisie neakceptuje.
Konkrétne návrhy na rokovaní mestského zastupiteľstva predložené neboli. Následne
prebehol akt voľby. Voľba bola aklamačná, prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
O všetkých navrhnutých členoch komisií – neposlancoch sa hlasovalo en bloc.
Za navrhovaných členov komisií mestského zastupiteľstva hlasovalo 27, proti 0, zdržal sa
1, k čomu bolo prijaté uznesenie MZ č. 41, ktorým sa zobrali na vedomie výsledky volieb.
p. Emanuel Gronský, predseda volebnej komisie predložil zápisnicu o výsledku volieb.
(Zápisnica volebnej komisie je súčasťou archívnych dokumentov.)

Materiál č. 7.1
Návrh na voľbu členov výborov mestských častí z radov obyvateľov mesta pre volebné
obdobie 2018 – 2022
Spravodajca MR: Mgr. Marek Neštický
Výbory v mestských častiach sa zriaďujú v súlade s § 23 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútom mesta Trnava a Organizačným
a rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 18.12.2018 boli
uznesením č. 11/2018 zriadené nasledovné výbory mestských častí (ďalej len VMČ):
VMČ č. 1 Trnava - stred (Staré mesto, Špiglsál, ...)
VMČ č. 2 Trnava – západ (Prednádražie, ...)
VMČ č. 3 Trnava – sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň, …)
VMČ č. 4 Trnava – východ (Hlboká, Vozovka, …)
VMČ č. 5 Trnava – juh (Tulipán, Linčianska, …)
VMČ č. 6 Trnava – Modranka.
Členmi VMČ sa stali všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnej
mestskej časti. Členmi VMČ sú okrem poslancov MZ aj obyvatelia príslušnej mestskej časti
zvolení mestským zastupiteľstvom, pričom maximálny celkový počet členov výboru stanovuje
štatút mesta na 13. Mesto Trnava zverejnilo výzvu na prihlasovanie sa do VMČ pre obyvateľov
mesta. O členstvo vo VMČ sa mohol uchádzať ktorýkoľvek obyvateľ Trnavy, ktorý o zaradenie
na kandidátnu listinu požiadal a priložil súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do dátumu spracovania materiálu bolo zaevidovaných 54 kandidátov na členov VMČ
z radov obyvateľov mesta:
Doručenými návrhmi do príslušných VMČ sa zaoberali jednotlivé výbory na svojom
zasadnutí a odporučili na voľbu tých obyvateľov, ktorí boli uvedení v návrhu.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, že menovitý návrh obyvateľov na voľbu do jednotlivých výborov
mestských častí na území mesta bude predložený na rokovaní mestského zastupiteľstva,
keďže nie všetky výbory mestskej časti zaslali do termínu konania mestskej rady vyjadrenie
k návrhom.
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Menovitý návrh občanov na voľbu do jednotlivých stálych komisií mestského
zastupiteľstva poslanci dostali pri prezentácii a rovnako ho prečítal aj spravodajca.
Rozprava:
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – zhrnul predošlý bod a uviedol, že poslanec Galbavý poslal
9 mien, jeden z toho odmietol, ale do komisie kultúry bol nominovaný. Sedem ľudí je tých, ktorí
budú nominovaní do výborov mestských častí. Osem ľudí z deviatich boli pre všetkých
prechodní, čo je 90 % úspešnosť.
Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ – do VMČ č. 2 Trnava – západ sa nepozornosťou, resp.
jeho osobnou chybou nedostal Mgr. Juraj Svrček, ktorého nomináciu predložil.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – vystúpil za Klub Naše MesTTo, ktorý žiadnu
nomináciu neposlal. Každému záujemcovi som odporučil, aby procesne podal prihlášku so
životopisom i s motivačným listom. Mal však za to, že budú môcť byť účastní a participovať na
tom, keď sa bude vyberať zo širšieho výberu. K zoznamu, ktorý dostal pred rokovaním
mestského zastupiteľstva uviedol, že mal sa možnosť vyjadriť ako člen VMČ č. 5, ktorý
zasadal, na ktorom predložil nomináciu pána Matúša Galiu. Ide o človeka, ktorý
v predchádzajúcom volebnom období bol členom VMČ ako neposlanec, považuje ho za
najaktívnejšieho člena výboru. Nie je v žiadnej strane, ani v politickom hnutí. Navyše niekoľko
rokov robí bezplatne administrátora portálu Odkaz pre starostu. Bol prekvapený z toho, že
jeho meno v návrhu absentuje. Predložil návrh na jeho zaradenie do VMČ č. 5.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – pri výbore mestskej časti je správny postup, že
by mali obyvateľov vyberať príslušné VMČ. V tomto to nie je otázka klubov, ale poslancov za
príslušnú mestskú časť. Tu platí to, že občan by mal byť z danej mestskej časti. V tejto veci ho
kontaktoval poslanec Štefunko a na členoch sa dohodli. Z toho dôvodu jeho príspevok
nesmeroval k VMČ, ale ku komisiám.
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – potvrdil, že pri výbere neposlancov do príslušnej
mestskej časti Trnava – západ predseda Martin Uhlík akceptoval jeho návrh. V súvislosti
s komisiami uviedol, že nie každý musí poznať všetkých neposlancov. Za návrh som
zahlasoval, ale možno, že základná slušnosť káže materiál dať skôr a možno tam mohla byť
o každom napísaná jedna veta. Po voľbách v roku 2010, keď malo väčšinu KDH a SMER –
SD, napriek tomu, že bol jedným nezávislým poslancom, ktorý ani nebol organizovaný v klube,
bol primátorom pozvaný, rovnako ako poslanci za kluby, ktorí mohli predložiť návrh. Predseda
klubu Priateľská Trnava mal záujem komunikovať, poslal e-mail, avšak nebol na stretnutie
prizvaný.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie návrhy vznesené neboli.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený návrh poslanca
Uhlíka.
Hlasovaním (za 19, proti 2, zdržali sa 6, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Mráza.
Následne prebehol akt voľby. Voľba bola aklamačná, prostredníctvom hlasovacieho
zariadenia. O všetkých navrhnutých členoch VMČ sa hlasovalo en bloc.
Za navrhovaných členov VMČ, vrátane poslaneckých návrhov, hlasovalo 29, proti 0,
zdržal sa 0.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol prijaté uznesenie MZ č. 42,
ktorým sa zobrali na vedomie výsledky volieb.
p. Emanuel Gronský, predseda volebnej komisie predložil zápisnicu o výsledku volieb.
(Zápisnica volebnej komisie je súčasťou archívnych dokumentov.)

Materiál č. 8.1
Návrh na voľbu občanov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Okresný súd Trnava v zastúpení JUDr. Igorom Malým, predsedom okresného súdu zaslal
listom č. 1SprO 311/2018 na Mestský úrad v Trnave požiadavku na voľbu prísediacich pre
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Okresný súd Trnava v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prísediacich v zmysle § 140 vyššie uvedeného zákona volí mestské zastupiteľstvo
z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.
Prísediacich navrhuje primátor mesta.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý :
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude
riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.
Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v písm. b) až e) a podmienku štátneho
občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie
prísediaceho.
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.
Výzva na predloženie návrhov na kandidátov za prísediacich okresného súdu bola
zverejnená 17.12.2018 na webovej stránke mesta
http://www.trnava.sk/sk/uradnyoznam/navrhy-obcanov-do-volby-prisediacich-pre-okresny-sud-trnava-mozete-podavat-do-14januara. S požiadavkou o navrhnutie kandidátov za prísediacich okresného súdu primátor
mesta oslovil poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na zasadnutí 18.12.2018
a poslanci boli oslovení aj e-mailom 7.1.2019 z organizačného referátu.
V nadväznosti na zabezpečenie administratívnych a zákonných úkonov bol termín na
predkladanie návrhov primátorovi mesta určený do 14.01.2019. V tomto termíne bolo
doručených 5 návrhov, ku ktorým mestský úrad následne 15.01.2019 vyžiadal stanovisko
predsedu okresného súdu.
Písomný návrh občana za prísediaceho súdu bol súčasne i súhlasom navrhovaného
občana so spracovaním osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ku kandidátom navrhovaným na voľbu za prísediacich súdu bolo 17.1.2019 doručené
písomné vyjadrenie predsedu Okresného súdu Trnava. K navrhovaným kandidátom
uvedených v prílohe č. 1 neboli súdom vznesené pripomienky.
O spôsobe voľby prísediacich sa dohodnú poslanci hlasovaním na rokovaní mestského
zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v zmysle § 140 ods. 2 vydá zvoleným prísediacim
osvedčenie o zvolení a Okresnému súdu Trnava zašle výpis uznesenia o voľbe prísediacich.
Prísediaci po svojom zvolení do funkcie prísediaceho skladajú sľub do rúk predsedu
príslušného súdu.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickými úpravami textu :
- v bode 2. návrhu uznesenia upraviť na ...v súlade s § 139, § 140, § 141....
- v dôvodovej správe v ods., ktorý začína textom „Ku kandidátom navrhovaným na voľbu...“
uviesť namiesto „uvedených“ slovo „uvedeným“.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu predložené neboli.
Následne prebehol akt voľby. Voľba bola aklamačná, prostredníctvom hlasovacieho
zariadenia. O všetkých navrhnutých kandidátoch na prísediacich sa hlasovalo en bloc.
Za navrhovaných prísediacich hlasovalo 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 43,
ktorým sa zobrali na vedomie výsledky volieb.
p. Emanuel Gronský, predseda volebnej komisie predložil zápisnicu o výsledku volieb.
(Zápisnica volebnej komisie je súčasťou archívnych dokumentov.)
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Materiál č. 9.1
Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
Spravodajca MR: Bc. Marcel Krajčo
Mesto Trnava v snahe zastrešiť občianske aktivity, spojiť sily aj investície pre ďalší rozvoj
mesta a podporiť občianske, spoločenské i kultúrne aktivity, založilo uznesením mestského
zastupiteľstva č. 415/2004 dňa 7. 9. 2004 Nadáciu Trnava Trnavčanom so sídlom Hlavná
1, 917 71 Trnava. Zvolená bola Správna rada NTT a správca nadácie Ing. Pavol Tomašovič.
Nadácia začala svoju činnosť dňom zápisu do registra nadácií dňa 4. 11. 2004. V súlade
so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách bolo vytvorené nadačné imanie vo výške 200 000,Sk, ktoré predstavuje vklad mesta Trnava ako jediného zakladateľa nadácie. V roku 2009
Správna rada NTT schválila na základe zákona o prechode slovenskej koruny na euro
premenu menovitej hodnoty vkladu jediného zakladateľa, t. j. mesta Trnava, do nadačného
imania z 200 000 Sk na 6 638,78 eura.
Prostriedky nadácie získané z 2 % z podielu zo zaplatenej dane od fyzických
a právnických osôb sú určené pre všetkých žiadateľov z radov právnických alebo fyzických
osôb, ktorých sídlo (trvalé bydlisko) sa nachádza na území mesta Trnava a ktorí majú dobré
a inšpiratívne nápady v nasledujúcich oblastiach:
o rozvoj miestneho darcovstva a filantropie v meste Trnava,
o rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
o rozvoj práce s mládežou a telesnej kultúry,
o rozvoj vzdelávania, vedy a kultúry,
o umelecké aktivity divadelné, vydavateľské a hudobné,
o pomoc a podpora ľuďom v núdzi a sociálne odkázaným ľuďom,
o pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším občanom,
o ochrana a tvorba životného prostredia,
o starostlivosť o všestranný rozvoj mesta.
Nadácia Trnava Trnavčanom vďaka príjmom získaným z 2 % dane vyvíjala až do roku
2014 intenzívne svoju činnosť zameranú na plnenie verejnoprospešných cieľov v zmysle
ustanovení Nadačnej listiny. Po roku 2014, vzhľadom na pokles príjmov z 2 %, sa Nadácia
Trnava Trnavčanom obmedzila hlavne na prerozdelenie získaných prostriedkov, zväčša na
projekty so sociálnym zameraním. Aj preto možno v budúcnosti uvažovať o bližšej koordinácii
a spolupráci nadácie s Odborom sociálnym mestského úradu, keďže v meste sa časť
požiadaviek o pomoc nedá realizovať prostredníctvom dotačnej politiky mesta. Zároveň je
treba zvážiť aj možnosť personálneho prepojenia s daným odborom, lebo nadácia nemá
žiadneho zamestnanca, čo vytvára deficit pri získavaní finančných zdrojov, ako aj pri
ekonomickom vedení agendy nadácie.
V roku 2018 bol na základe predložených projektov prerozdelený nadačný príspevok z 2 %
v celkovej výške 1 000,- eur. Na rehabilitáciu postihnutého syna žiadateľa a na rehabilitáciu po
prekonaní kómy dcéry žiadateľa išlo po 400,- eur, zvyšných 200,- eur bolo poskytnutých na
projekt rozvoja vzdelania, vedy a kultúry.
Správna rada NTT má podľa stanov sedem členov a schvaľuje ju mestské zastupiteľstvo.
Výkon funkcie členov správnej rady je na základe uznesenia a menovacieho dekrétu účinný
do menovania nových členov správnej rady pre nové funkčné obdobie.
Za členstvo v Správnej rade NTT, ako aj za výkon správcu nadácie nie je vyplácaná
žiadna finančná náhrada. Podľa Nadačnej listiny NTT je potrebné v novom funkčnom období
mestského zastupiteľstva potvrdiť alebo zvoliť nových členov.
Správna rada NTT je najvyšším orgánom nadácie, ktorá volí a odvoláva predsedu
a podpredsedu správnej rady, správcu nadácie a členov dozornej rady. Ďalej prerokováva
a schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku a rozhoduje o použití majetku nadácie. Členstvo
v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu nadácie alebo člena dozornej rady. Členom
správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.
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Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou textu v návrhu uznesenia bodu 1. (v nadväznosti na
priebeh voľby) tak, že nový text tohto bodu bude nasledovný :
...1. Berie na vedomie – výsledky volieb členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom...
Mestská rada mesta Trnava zároveň odporučila do voľby zaradiť členov : JUDr. Peter
Bročka, LL.M., PhDr. Eva Nemčovská, PhD, Mgr. Tibor Pekarčík, Ing. Peter Šujan, Bc. Marcel
Krajčo, Ing. Juraj Novota a Juraj Šarmír.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu predložené neboli.
Následne prebehol akt voľby. Voľba bola aklamačná, prostredníctvom hlasovacieho
zariadenia. O všetkých navrhnutých kandidátoch do funkcie členov správnej rady sa hlasovalo
en bloc.
Za navrhovaných členov hlasovalo 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 44,
ktorým sa zobrali na vedomie výsledky volieb.
p. Emanuel Gronský, predseda volebnej komisie predložil zápisnicu o výsledku volieb.
(Zápisnica volebnej komisie je súčasťou archívnych dokumentov.)

Materiál č. 10.1
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie
zloženia rád škôl a rady školského zariadenia
Spravodajca MR: p. Juraj Šarmír
Podľa 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 a v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení
neskorších predpisov, za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. § 25 ods. 4 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 uvádza: „Zloženie a počet členov rady
školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy, školského
zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú
zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový“. Rada školy sa
skladá z 5 až 11 členov. Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov
ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11 (2 materské školy).
Mestským úradom bolo navrhnuté, aby do základných škôl s materskými školami,
základných umeleckých škôl a centra voľného času boli za zriaďovateľa delegovaní 3
poslanci MZ a 1 zamestnanec MsÚ v Trnave (OVŠaK) do materských škôl nad 25
zamestnancov 4 poslanci. Do materských škôl do 25 zamestnancov bude delegovaný 1
poslanec MZ a počet členov rád škôl v materských školách bude 7.
Na zmeny v delegovaní poslancov do rád škôl, rady školského zariadenia a mestskej
školskej rady bude podľa predloženého návrhu splnomocnený primátor mesta.
Zároveň sa predmetným materiálom ruší uznesenie MZ č. 67/2015 k delegovaniu
zástupcov zriaďovateľa nakoľko niektorým poslancom, ktorí boli delegovaní uvedeným
uznesením, zanikol poslanecký mandát.
Ku kreovaniu rád škôl pre školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Trnava je vydaný príkaz primátora č. 8/2018 zo dňa 02.02.2018.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním :
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a/ na str. 1-10/1/6 v časti „MŠ T. Tekela č. 1“ za Mesto Trnava po dohode delegovať namiesto
poslanca „Mgr. Ondreja Štefánika“ ...Juraja Šarmíra...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady i o návrhu uznesenia sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 45
v zmysle prerokovávaného materiálu so zapracovaním odporúčania mestskej rady.

Materiál č. 11.1
Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných
spoločností
Spravodajca MR: Ing. Peter Šujan
V zmysle ustanovenia § 11 odsek 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené o. i. schvaľovať
zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb založených mestom.
V zmysle ustanovenia § 133 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným menuje valné
zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.
V zmysle ustanovenia § 139 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov členov dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným volí valné
zhromaždenie. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov.
V zmysle ustanovenia § 187 ods. 1, písm. d) v spojení s ustanovením § 200 ods. 1
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 2/3 členov dozornej
rady akciovej spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti, 1/3 členov volia
zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov
v hlavnom pracovnom pomere.
Spoločnosť Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, Trnava, IČO: 36 219 681 je obchodná
spoločnosť založená mestom, pričom jej jediným spoločníkom je Mesto Trnava. Konateľkou
spoločnosti je PhDr. Dália Šaškovičová.
Funkciu členov dozornej rady vykonávajú v súčasnosti Bc. Pavol Nižnánsky, PhDr. Miloš
Krištofík, Mgr. Matej Lančarič.
Spoločnosť TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava IČO: 44 102 771 je obchodná spoločnosť založená
mestom, pričom jej jediným spoločníkom je Mesto Trnava. Konateľom spoločnosti je Ing.
Jaroslav Otčenáš.
Funkciu členov dozornej rady vykonávajú v súčasnosti Emanuel Gronský, Mgr. Rastislav Mráz
a Ing. Anton Babka.
V obchodnej spoločnosti FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697 má
Mesto Trnava majetkovú účasť vo výške 50%. V súčasnosti má spoločnosť troch konateľov:
Ing. Bystrík Stanko, Ing. Eva Mikulášiová a Mgr. Tibor Pekarčík, ktorý je zástupcom mesta.
Členmi dozornej rady ako zástupcovia Mesta Trnava sú Ing. Jozef Pobiecký a Mgr. Ing.
Marián Galbavý. Ďalšími členmi dozornej rady sú Ing. Tomáš Varga a Ing. Daniel Kostolný;
prokuristom spoločnosti je Ing. Jaroslav Cintavý.
V spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215 je majetkový
podiel mesta 50 %. Konateľmi spoločnosti sú Ing. Ondrej Borguľa a JUDr. Ing. Eva
Kolláriková, PhD., MBA ako zástupkyňa mesta. Dozorná rada spoločnosti má päť členov: Ing.
Ivana Kesziová, Ing. Ján Brunner, Ing. Juraj Bronček a zástupcovia mesta Mgr. Peter Haščík
a Bc. Pavol Nižnánsky.
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 400/2012, k Projektu CITY ARENA –
Štadión Antona Malatinského, majetkovo právne usporiadanie – kúpna zmluva, nájomná
zmluva, bola okrem iného schválená požiadavka voči obchodnej spoločnosti City-Arena a.s.,
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Kapitulská 5, Trnava, IČO: 46 682 848, aby bez zbytočného odkladu doplnila dozornú radu
o dvoch zástupcov Mesta Trnava zvolených mestským zastupiteľstvom a toto doplnenie
dodržiavala počas celej doby nájmu.
V súčasnosti sú zástupcami mesta v dozornej rady obchodnej spoločnosti Mgr. Ing. Marián
Galbavý a Mgr. Peter Haščík. Okrem zástupcom mesta má dozorná rada spoločnosti ďalších
troch členov: PhDr. Mgr. Jana Náhliková, Mgr. Vladimír Poór, Michal Pethő.
Po schválení nových zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných
spoločností mestským zastupiteľstvom, budú návrhy nových členov dozorných rád
a štatutárnych orgánov predložené príslušným právnickým osobám na zabezpečenie ďalších
nevyhnutných krokov.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, že návrh zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch
obchodných spoločností, ktorí nahradia doterajších, bude predložený poslancom na rokovaní
mestského zastupiteľstva.
Menovitý návrh zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných
spoločností poslanci dostali pri prezentácii :
Mestská televízia Trnava, s.r.o.:
PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
Mgr. Ľubica Horváthová
Ing. Richard Sládek
TT-IT, s.r.o.:
Ing. Andrej Farkaš
Emanuel Gronský
Mgr. Ľuboš Kollár
FCC Trnava, s.r.o.:
RNDr. Gabriela Cabanová
Ing. Peter Šujan
STEFE Trnava, s.r.o.:
Mgr. Stanislav Hric
Mgr. Martin Uhlík.
Rozprava:
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – predložený návrh doplnil o zástupcov mesta do
spoločnosti City-Arena a.s. : Mgr. Ing. Mariána Galbavého a Mgr. Rastislava Mráza. Zároveň
podotkol, že v uplynulom volebnom období dozorná rada tejto spoločnosti nezasadla ani raz.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – k poslednému návrhu uznesenia podal
pozmeňovací návrh, ktorý spočíva v tom, aby mesto neobsadzovalo tieto pozície. Odporučil
odvolať doterajších zástupcov a nenavrhlo nové osoby. Tie nech si navrhne City-Arena a.s.
Poukázal na obchodný zákonník, ktorý neupravuje, kto zvoláva zasadnutie dozornej rady.
Upravuje to spoločenská zmluva a v prípade tejto spoločnosti je to predseda dozornej rady.
Keďže členov dozornej rady je päť, dvaja zástupcovia mesta nemôžu zvolať dozornú radu.
Z toho vyplýva aj to, že počas celého predchádzajúceho volebného obdobia dozorná rada
nezasadla ani raz, a to napriek tomu, že má povinnosti o.i. schvaľovať účtovnú závierku, ktorú
je spoločnosť povinná zverejňovať každý rok. Osobne netuší ako došlo ku schváleniu
závierky. Preto si myslí, že účasť mesta, resp. jeho zástupcov v dozornej rade iba budí dojem,
že mesto vykonáva kontrolnú činnosť nad touto spoločnosťou.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – k materiálu sa nevedel vyjadriť, keďže dostal
nominácie tesne pred rokovaním. V návrhu na nomináciu je uvedené jeho meno, na čo nedal
súhlas, aby bol do tejto funkcie menovaný, ani o to nežiadal. S kolegom Galbavým sa v plnej
miere stotožnil. Ideálne to bude, ak tam nebude žiadne meno. Ak by tam nejaké meno malo
byť, tak nech to je niekto, kto bude plnohodnotnejšie reprezentovať a rešpektovať väčšinu
tohto zastupiteľstva a vedenia mesta. Svoju nomináciu v tomto smere žiadal ignorovať.
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JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že táto informácia je v rozpore s tou,
ktorú má od zamestnanca organizačného referátu p. Moťovského. Rešpektuje však
rozhodnutie poslanca nebyť súčasťou tejto nominácie.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – reagoval faktickou pripomienkou a uviedol, že p.
Moťovský ho kontaktoval včera telefonicky a nomináciu odmietol.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Predsedajúci skonštatoval, že pozmeňovací návrh poslanca Galbavého a Mráza sa týka
posledného návrhu uznesenia. Odporučil o nich hlasovať až pri danej časti materiálu.
Následne poslanci hlasovali o každej spoločnosti osobitne.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 46
v zmysle prerokovávaného materiálu s nomináciou zástupcov mesta do obchodnej spoločnosti
Mestská televízia Trnava, s.r.o. v zmysle doručeného návrhu.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 47
v zmysle prerokovávaného materiálu s nomináciou zástupcov mesta do obchodnej spoločnosti
TT-IT, s.r.o. v zmysle doručeného návrhu.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 48
v zmysle prerokovávaného materiálu s nomináciou zástupcov mesta do obchodnej spoločnosti
FCC Trnava, s.r.o. v zmysle doručeného návrhu.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 49
v zmysle prerokovávaného materiálu s nomináciou zástupcov mesta do obchodnej spoločnosti
STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle doručeného návrhu.
V súvislosti s návrhom uznesenia k zmene členov dozornej rady obchodnej spoločnosti
City-Arena a.s., predsedajúci upozornil na pozmeňovací návrh poslanca Galbavého.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bol návrh poslanca Galbavého
schválený.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 50
v zmysle návrhu poslanca Galbavého. Schválené bolo odvolanie doterajších členov dozornej
rady predmetnej obchodnej spoločnosti, bez vymenovania nových zástupcov mesta Trnava.

Materiál č. 12.1
Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta
volebné obdobie 2018 – 2022
Spravodajca MR: PhDr. Eva Nemčovská, PhD.

a drogovej prevencie na

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. 2. 2015 uznesením MZ č. 59/2015
schválilo členov Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie (ďalej RV) na
volebné obdobie 2014 - 2018.
Po komunálnych voľbách v novembri roku 2018 došlo k zmene poslancov mestského
zastupiteľstva. V zmysle štatútu RV nových členov schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Pre
zabezpečenie realizovania projektu Zdravé mesto a na základe návrhu členov Riadiaceho
výboru a primátora mesta predkladáme návrh na nových členov Riadiaceho výboru Zdravého
mesta a drogovej prevencie, ako aj návrh na predsedu a podpredsedu Riadiaceho výboru
Zdravého mesta a drogovej prevencie vo volebnom období 2018 - 2022.
Predseda :
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. – 1. zástupkyňa primátora
Podpredseda : Ing. Juraj Novota – poslanec MZ
Členovia :
Mgr. Ľubica Horváthová – poslankyňa MZ
Ing. Andrej Farkaš – poslanec MZ
MUDr. Štefan Krištofík, MPH. – poslanec MZ
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH – Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavská univerzita, Odbor verejné zdravotníctvo
PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH– Trnavský samosprávny kraj, Odbor
zdravotníctva - riaditeľka
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Mgr. Andrea Šimorová – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava,
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdravia – vedúca oddelenia
Mgr. Pavol Ščasný – Združenie STORM
Tajomník : referent kancelárie Zdravého mesta, ktorý bude menovaný primátorom mesta
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 51
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 13.1
Návrh na udeľovanie ocenení mesta Trnava za rok 2018
Spravodajca MR: Bc. Marcel Krajčo
Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnavy v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN
č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení na svojom zasadnutí
dňa 30. januára 2019 prerokovala predložené písomné návrhy na udelenie ocenení za rok
2018, ktoré predkladali občania v termíne do 31. 12. 2018.
Po prehodnotení jednotlivých návrhov vydala komisia písomné stanovisko v zmysle čl.12
bod 3 a čl. 17 bod 3 a odporučila mestskému zastupiteľstvu udeliť ocenenia v zmysle
predloženého návrhu. Ocenenia mesta budú odovzdané na slávnostnom udeľovaní ocenení
3. marca 2019 :
A. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVY
1. RNDr. Branislavovi M a t o u š k o v i, CSc.
pri príležitosti životného jubilea za obsiahlu vedeckú prácu
finančný dar v zmysle VZN 500,- eur
2. prof. MUDr. Bohumilovi C h m e l í k o v i
pri príležitosti životného jubilea za neúnavnú činnosť v rozvoji kultúry a spoločenskom
živote v Trnave
finančný dar v zmysle VZN 500,- eur
3. in memoriam Miroslavovi V á l k o v i
za jeho celoživotnú literárnu tvorbu a vzťah k rodnému mestu
finančný dar v zmysle VZN 500,- eur
B. CENA MESTA TRNAVY
1. doc. PhDr. Erikovi H r n č i a r i k o v i
za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mesta Trnavy archeologickými výskumami
finančný dar v zmysle VZN 350,- eur
2. Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave
pri príležitosti 180. výročia založenia za prezentáciu diel významnej hudobnej
osobnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského
finančný dar v zmysle VZN 850,- eur
C. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY
1. Jánovi Ď a l á k o v i
za úspešnú reprezentáciu mesta Trnavy a trénerskú činnosť
finančný dar v zmysle VZN 170,- eur.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva v zmysle návrhov, ktoré posudzovala Komisia na udeľovanie ocenení mesta
Trnava.
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Rozprava:
p. Adam Peciar, poslanec MZ – podal návrh, aby sa o každom návrhu na ocenenie
hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 22, proti 3, zdržali sa 2, nehlasovali 2) bol návrh poslanca Peciara
schválený.
Následne sa hlasovalo o každom návrhu osobitne :
A. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVY
1. RNDr. Branislavovi M a t o u š k o v i, CSc.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol návrh schválený.
2. prof. MUDr. Bohumilovi C h m e l í k o v i
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol návrh schválený.
3. in memoriam Miroslavovi V á l k o v i
Hlasovaním (za 19, proti 4, zdržali sa 4, nehlasoval 1) bol návrh schválený.
B. CENA MESTA TRNAVY
1. doc. PhDr. Erikovi H r n č i a r i k o v i
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol návrh schválený.
2. Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol návrh schválený.
C. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY
1. Jánovi Ď a l á k o v i
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol návrh schválený.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 52
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválených návrhov.

Materiál č. 14.1
Návrh na zriadenie Súkromnej jazykovej školy
Spravodajca MR: Mgr. Marek Neštický
Dňa 17.10.2018 a 20.12.2018 boli na Odbor vzdelávania, športu a kultúry doručené žiadosti
konateľky PaedDr. Silvie Žatkovej o schválenie zriadenia Súkromnej jazykovej školy v Trnave,
Námestie Jozefa Herdu 1 v Trnave so zriaďovateľskou pôsobnosťou – YSC, s.r.o.,
Saleziánska 42, Trnava.
V zmysle §16 ods. 1 písm. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov je povinnosťou žiadateľa predložiť k žiadosti na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj súhlas mesta, v ktorom
bude škola zriadená v prípade, ak poskytuje vzdelanie pre deti do 15 rokov veku.
Zámerom žiadateľov je poskytnúť možnosť vzdelávania pre žiakov základných škôl,
stredných škôl a študentov vysokých škôl ako aj dospelých. Štúdium bude možné ukončiť
štátnou jazykovou skúškou priamo v predmetnej škole.
Na území mesta aktuálne pracujú Jazykové školy ako súčasti Gymnázia J. Hollého
a Strednej priemyselnej školy dopravnej v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja.
Zriaďovateľ YSC, s.r.o., Saleziánska 42, 917 01 Trnava žiada o súhlasné stanovisko na
zriadenie Súkromnej jazykovej školy v Trnave k 1.9.2020 na adrese Námestie Jozefa Herdu 1
v Trnave s počtom tried 4 v počte 250 študentov. V prípade zvýšeného záujmu v ďalšom
období súkromný zriaďovateľ plánuje zvýšiť počet prenajímaných učební. Výučba bude
prebiehať v súlade so Štátnym vzdelávacím programom podľa MŠVVaŠ SR v odboroch:
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk.
Dôvody súkromného zriaďovateľa na zriadenie predmetnej súkromnej jazykovej školy
vyplývajúce zo žiadosti:
• má potrebnú odbornú kvalifikáciu na post v oblasti organizácie a riadenia školstva vysokoškolské vzdelanie v odboroch cudzích jazykov
• konatelia jazykovej školy PaedDr. Silvia Žatková a Mgr. Slavomír Žatko viedli úspešne od
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4.1.2013 až do súčasnosti jazykovú školu your sCOOL
• v prospech zriaďovateľa hovoria pracovné výsledky jeho práce, pracovné skúsenosti s
vedením jazykovej školy, ktorej absolventi sa dokázali uplatniť na pracovnom trhu v
pracovných pozíciách vyžadujúcich si výbornú znalosť cudzieho jazyka
• zriaďovateľ spolupracuje s Európskym konzorciom pre cudzie jazyky a organizuje jazykové
skúšky pre medzinárodný certifikát ECL, takže by bol schopný zastrešiť aj štátne jazykové
skúšky, ktoré sa v meste Trnava zatiaľ vykonať nedajú
• zriaďovateľ okrem samotnej výučby v minulosti zorganizoval viaceré dobročinné aktivity, ako
napríklad výučba angličtiny pre deti v Krízovom stredisku na Podjavorinskej ulici a v spolupráci
s o.z. Včelí dom pre deti z Detského domova na Botanickej ulici a pod.
• na základe skúseností je zriaďovateľ názoru, že by súkromná jazyková škola bola prínosom
pre tak veľké mesto ako je Trnava.
V prípade schválenia žiadosti 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, bude mať mesto záväzok prispievať súkromnej jazykovej škole
na bežné osobné a prevádzkové výdavky.
V súlade so zákonom stanovenými lehotami na predkladanie výkazov bude Súkromná
jazyková škola v Trnave povinná po jej zaradení do siete škôl a školských zariadení predložiť
na mesto Trnava Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 o počte žiakov základných umeleckých
škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej
pôsobnosti obce podľa stavu k 15.9.2020 a na základe uvedeného jej bude po nápočte
podielových daní poskytovaná dotácia od januára 2021 v zmysle §7a zákona 325/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre rok 2019 nie je všeobecne-záväzným nariadením určená výška dotácie na
poslucháča jazykovej školy, nakoľko takýto druh neštátneho zariadenia nie je zriadený na
území mesta. Ročný rozpočet pre zriaďovateľa jazykovej školy bude v prípade súhlasu mesta
napočítaný maximálne vo výške podielových daní prislúchajúcich na poslucháčov jazykovej
školy do 15 rokov veku vychádzajúc zo štatistického zisťovania k 15.9.2020.
Výška podielových daní napočítaných na 1 poslucháča jazykovej školy v roku 2019
predstavuje výšku 46,89 eur (vychádzajúc z koeficientu na nápočet podielových daní pre obce
na rok 2019 vo výške 93,78 eur a ukazovateľ prepočítaného počtu poslucháčov jazykových
škôl 0,5).
Mestský úrad predložil návrh uznesenia v dvoch alternatívach.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním :
a/ návrhu uznesenia v texte alternatívy II., t. j. nesúhlas so zriadením súkromnej jazykovej
školy.
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – je jedným z poslancov, ktorý zastrešuje aj
kompetencie župy. K materiálu uviedol, že podobný bol na komisii školstva a kultúry
Trnavského samosprávneho kraja, kde stanovisko komisie bolo rovnaké, ako mestskej, teda
neodporučila možnosť zriadenia súkromnej jazykovej školy. Žiaci od 15 do 25 rokov by boli
zase financovaní z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo schválené odporúčanie
mestskej rady.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 53,
ktorým mestské zastupiteľstvo nesúhlasilo so zriadením Súkromnej jazykovej školy v Trnave.
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Materiál č. 15.1
Zmena č. 12 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51
Trnava
Spravodajca MR: MUDr. Štefan Krištofík, MPH.
Za ospravedlneného poslanca Krištofíka informácie k materiálu predložil JUDr. Vlastimil
Očenáš, riaditeľ SSS Trnava.
Stredisko sociálnej starostlivosti bolo zriadené uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava č. 15 zo dňa 16. februára 1993, ako príspevková organizácia mesta Trnava.
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola o zriadení SSS vydaná
Zriaďovacia listina, ktorá okrem iného obsahuje vecné a finančné vymedzenie spravovaného
majetku. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava prijalo už jedenásť zmien Zriaďovacej listiny
SSS, ktoré boli schválené uzneseniami č. 140/1995, č. 202/1999, č. 657/2005, č. 819/2006, č.
557/2009, č. 701/2009, č. 126/2011, č. 485/2013, č. 68/2015, č. 618/2017 a č. 946/2018.
Predložený materiál obsahuje v poradí dvanástu zmenu Zriaďovacej listiny, ktorú
predkladáme z dôvodu zverenia nového objektu do správy SSS na ulici Spojná č. 6 v Trnave
súpisné č. 5971, postavenej na parcele číslo 5292/10. Budova bývalej materskej školy bola
zverená do správy uznesením Mestskej rady Mesta Trnava č. 553/2018 zo dňa 4.9.2018
a následným uzatvorením Zmluvy o zverení majetku do správy zo dňa 26.10.2018. Súčasťou
zvereného majetku je aj priľahlý pozemok a ďalšie stavby súvisiace so zverovanými
nehnuteľnosťami, ale nezapísané v katastri nehnuteľností (oplotenie, osvetlenie v areáli
budovy, betónový a asfaltový chodník a príslušenstvo stavby). Na základe uvedeného sa
v Zriaďovacej listine SSS v časti „Vymedzenie majetku, ku ktorému má organizácia právo
hospodárenia“ doplňuje písm. q).
Zmena zriaďovacej listiny obsahuje aj aktualizáciu finančného vyjadrenia zvereného
majetku k 31.12.2018, s ktorým SSS hospodári.
Na základe vyššie uvedeného predkladám Zmenu č. 12. Zriaďovacej listiny SSS.
Predložený návrh zmeny Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti je
vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, preto Mestská rada mesta Trnava po
prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 54
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 16.1
Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2019
Spravodajca MR: p. Juraj Šarmír
V súvislosti s organizovaním akcie „Májový kvet 2019“ Mestský úrad v Trnave predložil
návrh na organizačné zabezpečenie predmetnej akcie. 10. ročník podujatia „Májový kvet
2019“ sa bude konať v dňoch 16.05. – 18.05.2019 - štvrtok – sobota.
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Z dôvodu čoraz väčšej obľuby podujatia nielen u návštevníkov nášho mesta, ale
i predajcov, ponechávame dĺžku trvania Májového kvetu počas 3 dní. Májový kvet je určený
záhradkárom a milovníkom zelene, ako i širokej verejnosti a na oživenie Trojičného námestia
a prilákanie obyvateľov nielen mesta Trnava, ale i návštevníkov a turistov zo širokého okolia
do centra mesta. Podujatie bolo zaradené a vybrané do kalendára podujatí OOCR Trnava
Tourism. Účastníci podujatia sa môžu dozvedieť množstvo informácií o kvetoch, starostlivosti
o ne a majú tiež príležitosť si zakúpiť zaujímavé rastliny.
Návštevníci na Trojičnom námestí a milovníci upravených balkónov môžu získať nielen
množstvo inšpirácií, ale i zakúpiť balkónové letničky, trvalky, črepníkové, rezané a sušené
kvety, okrasné dreviny, bonsaje, zeleninové planty a záhradné doplnky, ovocné stromy,
skalničky, kaktusy, cibuľoviny, citrusy, palmy, ale aj ďalšie exotické rastliny a možnosť získať
najnovšie poznatky z ochrany životného prostredia.
Odborníci poskytnú poradenské služby v oblasti starostlivosti o kvety a záhradu, praktické
návody na pestovanie rôznych druhov netradičného drobného ovocia, subtropických rastlín,
miniatúrnych drevín, mäsožraviek, kaktusov a sukulentov.
Sprievodné podujatia budú pripravené v spolupráci s odborníkmi a strednými odbornými
školami z oblasti záhradníctva, záhradnej architektúry, pestovania a starostlivosti o kvety a
záhradu a arboristiky. Budú zahŕňať prednášky, workshopy, tvorivé dielne a výstavy pre všetky
vekové kategórie.
Ceny za prenájom pozemku a za prenájom predajného zariadenia sú diferencované podľa
druhu ponúkaného tovaru. Cena za prenájom zohľadňuje okrem prenájmu pozemku aj
náklady Mesta Trnava súvisiace s organizovaním predmetnej akcie.
Pre predajcov a vystavovateľov bude zabezpečený bezplatný odber vody na zálievku
vystavovaných rastlín na Trojičnom námestí formou vysunutého hydrantu pred mestskou
vežou.
V roku 2019 dochádza k zníženiu príjmov za umiestnenie predajných zariadení, nakoľko
v čase organizácie akcie „Májový kvet 2019“ už bude realizovaná stavba kvetinového záhona
v okolí „Trojičky“, a z tohto dôvodu bude znížený počet stánkov, ktoré boli umiestené
v minulom roku na mieste kvetinového záhona. Z dôvodu presunu kompetencií z odboru
sociálneho na Správu kultúrnych a športových zariadení (zabezpečuje kultúrny program
a sprievodné akcie, propagáciu) a na odbor dopravy a komunálnych služieb (zabezpečuje
predajcov, čistenie a odvoz komunálneho odpadu), dochádza k zmene pri organizovaní
kultúrneho a sprievodného programu s tým súvisí aj umiestnenie pódia. Tu opäť prichádza
k úbytku predajných miest, pričom celkovo ide približne o 10 miest. Zvažuje sa aj možnosť
umiestniť predajné miesta na Hviezdoslavovej ulici, avšak sem vyjdú max. 2 predajné miesta
pred budovou pošty, nakoľko ďalšj sú umiestnené 3 letné exteriérové sedenia, ktoré sú
prevádzkované od 01.04.2019.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 55
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 17.1
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2018
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
TTJ 2018 sa konal v dňoch 06.09.2018 – 09.09.2018 (štvrtok – nedeľa), v lokalite :
Dolné bašty (v úseku od okresného súdu až po múzeum), Paulínska, Dolnopotočná, Trojičné
námestie, Hviezdoslavova, Hlavná, Trhová, Radlinského, Vajanského (parkovisko pri
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Katastrálnom úrade), Radlinského (parkovisko pri Bernolákovej bráne), Park Antona
Bernoláka. Kultúrne podujatia boli sústredené v lokalitách : Trojičné námestie, Park Antona
Bernoláka, Hviezdoslavova. Kolotoče boli na ulici Dolnopotočná (verejné priestranstvo parkovisko) príp. ostatné pozemky v súkromnom vlastníctve v lokalite jarmočniska. Ďalšie
atrakcie ĽTZ boli umiestnené na súkromnom pozemku za OC BALAKOVO, v areáli Orolskej
záhrady na ulici Dolné bašty a na parkovisku pri centre KALOKAGATIA. Platby za poskytnutie
týchto priestranstiev boli realizované dohodou medzi prevádzkovateľom ĽTZ a vlastníkom
pozemku a tieto neboli súčasťou príjmov rozpočtu TTJ 2018.
Občerstvovacie centrá boli na : Radlinského ulici (parkovisko pri Bernolákovej bráne) –
18 miest a Vajanského ulici (parkovisko pri katastri) – 21 miest. Rozmiestnenie občerstvenia
neprinieslo žiadne väčšie problémy, či negatívne reakcie. Drevené stánky vo vlastníctve Mesta
Trnava Mesto Trnava v r. 2018 neumiestňovalo, nakoľko predajcovia nejavia o tieto stánky
záujem z dôvodu vysokej ceny za prenájom. Predvádzanie ukážok ľudových remesiel bolo
v tomto roku umiestnené v lokalitách: Trojičné námestie, Hlavná a Radlinského, kde si mohli
obyvatelia mesta a návštevníci pozrieť predvádzanie po domácky vyrobených alebo
spracovaných drobných úžitkových, upomienkových a ozdobných výrobkov (paličkovanie,
keramiku, drotárske výrobky, výrobky zo slamy, vyšívanie, prácu s drevom). V roku 2018 sa
TTJ zúčastnilo celkom 502 predajcov a boli spoplatnení podľa cenníka schváleného
Organizačným zabezpečením TTJ 2018.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 56
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 17.2
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2019
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Akcia sa bude konať v dňoch 05.09.2019 – 08.09.2019 (štvrtok – nedeľa), v lokalitách ako
v roku 2018. Stánky s predvádzaním výroby ľudovo-umeleckých výrobkov v spojení
s predajom budú umiestnené na Trojičnom námestí, Hlavnej ulici a Radlinského ulici.
Komerční predajcovia budú umiestnení v lokalitách ulíc Dolné bašty, časť ulice Vajanského
(v úseku od križovatky s Námestím SNP až po občerstvovacie centrum), Paulínska,
Dolnopotočná, Trhová. Občerstvovacie centrá budú umiestnené na ulici Vajanského na
parkovisku pri katastri (21 miest) a na parkovisku pri Bernolákovej bráne (18 miest).
K stánkom v týchto lokalitách budú umiestnené párty stany na prekrytie sedenia a stoly
a lavice.
Kolotoče budú umiestnené na verejnom priestranstve na Dolnopotočnej (parkovisko) a na
pozemkoch v súkromnom vlastníctve v lokalite TTJ 2019. Promo aktivity a zábavné atrakcie
budú umiestňované na ulici Trhová, Park Antona Bernoláka.
Kultúrny program: Súčasťou kultúrneho programu TTJ 2019 bude historický sprievod,
ktorý pred Radnicou otvorí jarmok, koncerty na Trojičnom námestí a akcia Stredovek pod
hradbami. Projekt „Stredovek pod hradbami“ a projekt v Parku Antona Bernoláka organizačne
a technicky zabezpečuje agentúra HECTOR.
Súčasťou dôvodovej správy bol podrobný rozpočet akcie.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
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Rozprava :
Mgr. Tibor Pekarčík, druhý zástupca primátora mesta – po diskusii s odborom dopravy
a komunálnych služieb predložil návrh na úpravu niektorých položiek na str. 11 v časti 4
materiálu :
• poplatok za zriadenie elektrickej prípojky zmeniť - rovnako pre ostatných komerčných
predajcov, okrem remesiel na Hlavnej, Radlinského a Trojičnom námestí ako pre stánky
s drobným občerstvením, t. j. z 20,- eur na 50,- eur /boli by len dva body/
• ďalej zoškrtanie nákladov, výdavkov na str. 22: montáž elektrických rozvodov vrátiť na
sumu 10 500,- eur, dohody, odmeny zamestnancov mestského úradu znížiť z navrhovaných
6 000,- eur na 5 000,- eur + poistné 39,45 eura, to isté platí aj pre zamestnancov Správy
kultúrnych a športových zariadení z 2 000,- eur na 1 000,- eur + poistné 39,45 eura.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – predložil návrh na doplnenie uznesenia v bode
c. všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2019 napr. ako nového bodu 19
s textom: „Zakazuje sa používanie živých zvierat na jarmočné atrakcie.“
Bc. Marcel Krajčo, poslanec MZ – spomenul „Stredovek pod hradbami“, aby nenastal
konflikt a nebolo to s tým spájané.
Mgr. Tibor Pekarčík, druhý zástupca primátora mesta – reagoval faktickou pripomienkou.
Uviedol, že s touto záležitosťou sa počítalo (do kruhu sa točiaci poník, opica). Poslancom
Krajčom uvedeného projektu sa to týkať nebude.
p. Adam Peciar, poslanec MZ – uviedol, že stačilo by to zadefinovať ako podnikateľskú
činnosť, keď sa nebude zarábať na zvieratách.
Mgr. Stanislav Hric, poslanec MZ – odporučil upraviť text „za odplatu“.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – návrhom mu ide o zakázanie neetického
zneužívania živých zvierat a pod. V tomto smere odporučil posudzovať vo všeobecnosti.
Ukážka sokoliarstva do tohto nepatrí, avšak vozenie na koňoch áno. Na svojom
pozmeňovacom návrhu trval.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – uviedol, že nepamätá si, že by bolo niečo podobné pri
vianočných trhoch, počas ktorých pod domom ROH sa točili poníky. Asi sa s tým nič nevyrieši,
keď takéto činnosti budú na súkromných pozemkoch.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Pekarčíka.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca
Galbavého, ktorý návrhom uvedený text spresnil o slovo „neetické“ .
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 57
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválených úprav.

Materiál č. 18.1
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2018
Spravodajca MR: p. Juraj Fuzák
Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava (ďalej ÚHK) predkladám na
základe §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 schváleného uznesením MZ č. 814 zo dňa 12.12.2017 a
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 schváleného uznesením MZ č. 948 zo dňa
26.6.2018 ako aj Zásad postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
v podmienkach samosprávy mesta Trnava. Táto povinnosť bola ustanovená zákonom
č. 369/2004 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správa o činnosti ÚHK je v členení na kontrolnú činnosť, rozbor sťažností a ostatnú
činnosť.
Pri vyhotovení tejto ročnej správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť
jednotlivých prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú
kontrolný postup a výsledok kontroly. Jednotlivé informatívne správy predkladá hlavný
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kontrolór poslancom mesta na každom pravidelnom zastupiteľstve. Správa o činnosti ÚHK je
písaná tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov, v zmysle ustanovení § 20 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého sa pracovníci ÚHK
riadia.
Podľa §18f ods. 4 zákona 369/1990 Zb. hlavný kontrolór je povinný na požiadanie
bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi,
v našom prípade primátorovi mesta. Podľa týchto ustanovení informovanosť o jednotlivých
kontrolách každého poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta je maximálna
a zaručená.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 58
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 18.2
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24.10.2018
do 29.1.2019
Spravodajca MR: p. Juraj Fuzák
V § 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 hlavný kontrolór predkladá
správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie na obdobie od 1.7.2018
do 31.12.2018 bol schválený uznesením č. 948/2018 na 27. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava konanom dňa 26.6.2018,od 1.1.2019 do 30.6.2019 bol schválený
uznesením č. 1048/2018 na 30. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
konanom dňa 12.12.2017.
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých
prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný
postup a výsledok kontroly.
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 18/2018 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.
Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite je kontrola skončená dňom
zaslania, resp. osobného doručenia správy z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je najskôr
vypracovaný návrh správy z kontroly. V prípade, že povinná osoba (kontrolovaný subjekt)
nepodá námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote na
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy z kontroly,
následne je vyhotovená správa z kontroly. Správa z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď
neboli zistené nedostatky.
Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené a archivované na Útvare
hlavného kontrolóra mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 59
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 19.1
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 12.2.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od
18.10.2018 do 23.1.2019
Spravodajca MR: p. Juraj Šarmír
Súčasťou dôvodovej správy sú zdôvodnené návrhy gestorov na zmenu textu, termínu
a zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva.
Súčasťou materiálu je aj správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorých termín
plnenia je v intervale od 18.10.2018 do 23.1.2019.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní postúpila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 60
v zmysle prerokovávaného materiálu.

V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod 20. „Rôzne“.
V rámci tohto bodu programu bol prerokovaný
Materiál č. 20.1 – Schválenie úverového rámca na financovanie rekonštrukcie priestorov
základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Na základe vyzvania predsedajúceho informácie k materiálu predložili jednotliví vedúci
odborov podieľajúci sa na jeho príprave. K ekonomickej časti informácie poskytla Ing. Zuzana
Bigasová, k investíciám Ing. Dušan Béreš a informácie zo školskej oblasti PaedDr. Miroslava
Komorníková.
Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky sa od 01.09.2019 poskytuje dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu. Táto novela zabezpečuje
možnosť bezplatného stravovania pre všetkých žiakov základnej školy.
Súčasný stav školských jedální neposkytuje možnosti na zabezpečenie vyššie uvedených
povinností mesta.
Na rokovanie MZ je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení predkladaný návrh na schválenie úverového rámca na financovanie rekonštrukcie
priestorov základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Z rokovania Mestskej rady vyplynula požiadavka vyčíslenia v dvoch alternatívach: v objeme
2 000 000 eur a v objeme 2 500 000 eur.
Úverové zaťaženie mesta v zmysle § 17 ods. 2 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2018 predstavuje 15,40 % z bežných
príjmov predchádzajúceho roka.
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Financovanie úverom je výhodné z pohľadu súčasného vývoja úrokových sadzieb,
ktoré sa pohybujú od 0,5 % do 1,00 % v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a splatnosti
úveru.
Nižšie uvádzame informatívny prepočet dopadu prijatia úverov v oboch alternatívach –
predikcia je informatívna, nakoľko výpočet sa odvíja od skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka, od cudzích zdrojov bežných poskytnutých v príslušnom roku, čiže
údajov, ktoré sú pre budúce roky ako skutočnosť neznáme. Úroveň je stanovená v zmysle
schváleného trojročného rozpočtu rokov 2019 až 2021 a to za predpokladu, že nebude prijatý
počas nasledujúcich rokov iný návratný zdroj financovania vstupujúci do celkovej sumy dlhu
mesta.
Predikcia uvažuje s úrokovou sadzbou fixnou na 5 rokov, ktorá je stanovená na základe
indikatívnej ponuky banky vo výške 0,59 % p. a.
V zmysle §17 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy síce
mesto môže prijať návratné zdroje financovania v prípade, ak celková suma dlhu neprekročí
60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok
návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov
z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu, vzhľadom na skutočnosť, že už pri dosiahnutí úrovne
celkovej sumy dlhu mesta 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka je mesto povinné prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu mesta,
v prepočtoch uvádzame úroveň pre zostávajúcu možnosť prijatia úveru vo výške 50 %.
Popis navrhovaných investícií, ktoré budú financované z úveru:
1. V súvislosti s touto novelou zákona je potrebné zabezpečiť stravovanie v ZŠ s MŠ, J. Bottu
27, Trnava, ktorá nemá vlastnú školskú jedáleň a žiaci základnej školy sa doteraz stravovali
v školskej jedálni Strednej športovej školy J. Herdu, Ulica Jána Bottu 31, Trnava (detailné
informácie sú zahrnuté v Informatívnej správe o zabezpečení stravovania v Základnej škole
s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, predkladanej Odborom vzdelávania,
kultúry a športu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 12. februára 2019).
Riešením situácie je výstavba nového objektu. Objekt sa nachádza v mestskej časti Trnava –
Západ, v areáli základnej školy na Bottovej ulici č. 27, veľkosť pozemku aj s hlavným
objektom školy je 2848 m2.
Zámerom mesta je odstránenie jestvujúceho objektu – južného pavilónu a výstavba nového
pavilónu na funkčnú náplň - školská jedáleň v čiastočnom suteréne a na prízemí a učebne
so zázemím na poschodí. Navrhovaná kapacita budúcej školskej jedálne bude navrhovaná
na 850 stravníkov, čo pokryje celú kapacitu základnej školy. Na poschodí bude 6 tried so
zázemím. Súčasťou investície je aj vypracovanie projektovej dokumentácie.
Nakoľko novostavba bude stáť v mieste pôvodného južného pavilónu, tak bude v súlade
s platným územným plánom. Predpokladaná hodnota novostavby bude cca 1 212 000 eur
a predpokladaná hodnota asanácie pôvodného objektu je cca 30 000 eur. Ukončenie
celého procesu prípravy a realizácie výstavby je predpokladané na september 2020.
2. Predmetom financovania z úveru bude tiež rekonštrukcia jedálne v ZŠ s MŠ, Atómová 1,
Trnava a to prebudovaním výdajnej školskej jedálne na školskú jedáleň. V roku 2016 bol
vypracovaný projekt rekonštrukcie pôvodnej školskej jedálne, ktorá sa nachádza v prízemí
a v suteréne pavilónu. Rozpočtový náklad na realizáciu stavebných prác z projektovej
dokumentácie je 687 808 eur. Po revízii cien na cenovú úroveň roku 2019
nepredpokladáme markantné navýšenie ceny, keďže je pravdepodobné, že cena
po verejnej súťaži bude menšia ako rozpočtový náklad stavby. Celková kapacita
pripravovaných pokrmov je dimenzovaná na 500 stravníkov. Predmetom kompletnej
rekonštrukcie kuchyne sú statika suterénu, kanalizácia s lapačom tukov, zdravotechnika,
elektroinštalácia, vzduchotechnika, radiátory, povrchové úpravy stien a podlahy, výťah,
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podhľad a podlaha v jedálni, gastrotechnológia. Rekonštrukčné práce budú započaté
po úspešnom verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby.
3. V súvislosti s narastajúcim rozvojom individuálnej a hromadnej bytovej výstavby v oblasti
„Pekné pole“, „Arboria“ a „Prúdy“ bude pravdepodobne nevyhnutná rekonštrukcia
mestského majetku, t. j. základných a materských škôl, vrátane výstavby a rekonštrukcie
školských jedální.
Rozprava:
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – podotkol, že z pracovných dôvodov sa nemohol
zúčastniť rokovania zastupiteľstva od začiatku, kedy sa schvaľovalo zaradenie tohto materiálu
do programu. Uviedol, že je presvedčený o tom, že schvaľovanie úverového rámca v takejto
výške, ktorý niekde predstavuje takmer 2/3 alebo 1/2 celkového záverečného účtu, si
nezaslúži, aby bol prejednávaný len ako prídavok v rámci doplnenia programu na
zastupiteľstve. Obáva sa toho, že je tu snaha vzbudiť dojem, že sa niečo rieši. V skutočnosti
sa týmto nerieši nič, pretože ako bolo povedané, nie je k týmto úverom ani projektová
dokumentácia. Naviac sa schvaľuje bianco šek, o ktorom nie je zrejmé akými účelmi sa vyplní.
Domnieval sa, že je mimoriadne predčasné to schvaľovať v rámci doplnkového bodu
programu. Zaslúžilo by si to riadny bod programu, navyše by bolo vhodné riešiť to v dobe, keď
bude známy výsledok záverečného účtu mesta. Nič sa nestratí riadnym prejednaním tohto
bodu, verejnosť sa s ním bude môcť oboznámiť, prípadne možnosť vyjadriť sa i cez sociálne
siete.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – je pomerne jasné, čím sa tento úver vyplní.
Ak by mal byť toto bianco šek, nevie čo je potom schválenie úverového rámca na Sláviu. Stratí
sa veľa, napr. projektová dokumentácia na jedáleň Atómova je vo fáze, že môže v dohľadnej
dobe začať verejné obstarávanie. V tejto súvislosti ide o 600 tis. eur. Mesto nie je v takej
pozícii, aby muselo na niečo čakať. K ďalším veciam sa nevyjadroval.
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – ako už povedal v úvode, schvaľovať úver na Bottovu
v tejto chvíli mu príde dosť narýchlo, keď mesto je vo fáze, že nemá ani projektovú
dokumentáciu, ktorá presne zadefinuje cenu. V súvislosti s Atómovou uviedol, že by to bolo
namieste, ak máme všetko pripravené, vyhlásiť súťaž, s možnosťou krytia úverom. Nerozumel
však k predloženým alternatívam a možnosti výberu, nevie podľa čoho. Pripomienkoval text
bodu 3 dôvodovej správy, kde je spomenutý nárast v oblasti individuálnej a hromadnej bytovej
výstavby v oblasti Pekné pole, Arboria a Prúdy, bude „pravdepodobne nevyhnutná
rekonštrukcia mestského majetku“... Nič nie je konkrétne uvedené. V súvislosti so Sláviou bola
riešená príprava kvalitne. Položil otázku, prečo nie sú spomenuté iné lokality, kde prebieha
výstavba tiež. Navrhol úver schváliť na Atómovu a keď bude projektová dokumentácia na
Bottovu, môže sa potom riešiť aj tá. V apríli 2019 bude známy záverečný účet mesta
z predchádzajúceho roku, možno sa zistí, že nebude potrebné brať úver v takom objeme,
V súvislosti s úverovými zdrojmi odporúčal byť striedmym a spomenul úver na rekonštrukciu
verejného osvetlenia cca 7 mil. eur. Ak sa k tomu projektu pristúpi, dosť to zaváži a rovnako
dal do pozornosti aj nevyhnutnú rekonštrukciu mestského zimného štadióna z úverových
zdrojov, rovnako i mestskej športovej haly.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – aktuálnou prioritou je riešenie školskej
otázky a stravovania. V úverovom zaťažení je mesto tesne nad 18 %, napr. Prešov na 40 %.
Navýšenie úverového rámca o 500 tis. eur vyplynulo z diskusie na rekonštrukciu materskej
školy na Spojnej ulici.
Mgr. Tibor Pekarčík, druhý zástupca primátora mesta – sa vyjadril k osvetleniu. V tomto
čase nie je známa čiastka, do akej sa poslanci rozhodnú. Pôjde len jedna čiastka. Úverového
zaťaženia by sa nebál. Stav úverového zaťaženia mesta nie je vysoký a obavy nemá.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ – sa vyjadril k cenovým reláciám podľa
jednotlivých investičných akcií a uviedol, že z časového hľadiska by bolo vhodné schváliť
úverový rámec už teraz, s možnosťou vypísania súťaže napr. na Bottovu to bude 40 tis. eur na
projektovú dokumentáciu, na južné krídlo 1 200 tis. eur. Pri vypísaní súťaže na Atómovu je
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potrebných 700 tis. eur. Toto predstavuje úverový ráme 2 mil. eur. V prípade riešenia ďalších
akcií bude úverový rámec vyšší, teda 2,5 mil. eura.
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – v nadväznosti na informácie, predložil návrh na úver
vo výške 1 mil. eur, na zabezpečenie rekonštrukciu Atómovej, PD na Bottu a prípravy
školských zariadení s rozvojom bytovej výstavby.
Mgr. Ondrej Štefánik, poslanec MZ – požiadal Ing. Béreša, aby informoval o rizikách
v súvislosti s termínmi Bottova september 2020.
Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru MsÚ – reagoval na pripomienku poslanca Štefánika
a uviedol, že najväčším rizikom je verejné obstarávanie, pri výbere projektanta alebo
dodávateľa stavby.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Hlasovaním (za 4, proti 20, zdržali sa 3, nehlasoval 1) nebol prijatý návrh poslanca
Lančariča na zníženie úverového rámca na 1 mil. eur.
Mestskou radou nebola odporučená niektorá z alternatív. Hlasovalo sa postupne v poradí,
v akom boli uvedené v materiáli.
Hlasovaním (za 9, proti 12, zdržali sa 6, nehlasoval 1) nebola prijatá alternatíva I.
s úverovým rámcom 2 mil. eur.
Hlasovaním (za 20, proti 2, zdržali sa 4, nehlasovali 2) bola prijatá alternatíva II.
s úverovým rámcom 2,5 mil. eur.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 61
v zmysle schválenej alternatívy II.

Poslanci mali k dispozícii aj Informatívnu správu o zabezpečení stravovania
v Základnej škole s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava.
Predsedajúci požiadal PaedDr. Miroslavu Komorníkovú, vedúcu odboru MsÚ o informácie
obsiahnuté v materiáli.
Vedúca odboru následne prečítala spracovanú informatívnu správu.
Dôvodom predkladania informatívnej správy je informácia o stave zabezpečenia
stravovania žiakov Základnej školy s materskou školou, Jána Bottu 27, Trnava po 1.2.2019.
V zmysle zákonom č. 596/2003 Z.z. obce prevzali školy a školské zariadenia do svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. V roku 2002 prešlo z pôsobnosti Okresného úradu Trnava pod
obec (mesto Trnava) 11 školských jedální pri základných školách a 20 školských jedální pri
materských školách. Pri tomto prechode školských jedální pod mesto Trnava nemala
Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava vlastnú jedáleň.
V roku 2001 bol prevedený nehnuteľný majetok (školská jedáleň) Strednej športovej škole
J. Herdu, Ulica Jána Bottu 31, Trnava (ďalej len „SŠŠ“), bývalé Športové gymnázium
J.
Herdu Zmluvou č. 1/2001, kde sa SŠŠ zaviazala poskytovať stravu pre žiakov
a zamestnancov základnej školy na dobu neurčitú. V roku 2004 bola podpísaná nová zmluva
č. 1/2004 o poskytovaní stravy medzi dvoma právnymi subjektmi, v ktorej boli zahrnuté aj
podmienky vypovedania zmluvy o poskytovaní stravy.
Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky sa od 01.01.2019 poskytuje dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a od
01.09.2019 bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
ktoré navštevuje základnú školu. Táto novela zabezpečuje možnosť bezplatného stravovania
pre všetkých žiakov základnej školy. V súvislosti s touto novelou zákona je potrebné
zabezpečiť stravovanie v ZŠ s MŠ, J. Bottu 27, Trnava (ďalej len „základná škola“), ktorá
nemá vlastnú školskú jedáleň a prihlásení žiaci základnej školy na stravovanie sa všetci
stravovali do 31.1.2019 v školskej jedálni SŠŠ.
SŠŠ dňa 2.11.2018 vypovedala Zmluvu č. 1/2004 o poskytovaní stravy medzi dvoma
právnymi subjektmi, a to Základnou školou s materskou školou, J. Bottu 27, Trnava
a poskytovateľom Strednou športovou školou J. Herdu, J. Bottu 31, Trnava z kapacitných
dôvodov výdaja jedál pre základnú školu.
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Mesto Trnava začalo okamžite rokovať s TTSK o poskytovaní stravy pre žiakov základnej
školy. Súčasne SŠŠ zaslala základnej škole dodatok k Zmluve č. 1/2004, v ktorom
z kapacitných dôvodov určila od 01.02.2019 maximálny počet pripravovaných obedov pre
žiakov a zamestnancov základnej školy na 150 obedov denne z pôvodných 590.
V tomto momente sa začali hľadať možnosti stravovania ostatných žiakov. Mestu Trnava sa
podarilo aj napriek podpísanému Dodatku (150 obedov) vyrokovať s riaditeľom SŠŠ aj
stravovanie žiakov 3. ročníka základnej školy, a teda počet vydávaných obedov zvýšiť na
približne 240 obedov denne. Zriaďovateľ začal podnikať kroky na zabezpečenie stravy pre
žiakov 4.–9. ročníka základnej školy a riešil všetky dostupné možnosti čo najefektívnejšie
a najreálnejšie zabezpečiť stravu.
Nakoľko základná škola nedisponuje školskou jedálňou a nemá voľné priestory v budove
školy, ktoré zodpovedajú hygienickým požiadavkám na výdaj stravy, mesto hľadalo aj iné
možnosti stravovania za predpokladu, že budú dodržané Materiálno-spotrebné normy vydané
MŠVVaŠ SR a ostatné hygienické požiadavky (Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. a Vyhláška
MZ SR č. 533/2007 Z.z.), ktoré pri rokovaní podmienil RÚVZ v Trnave. Všetky oslovené firmy
alebo inštitúcie (základné a stredné školy, Materiálovo-technická fakulta v Trnave), ponúkli
zabezpečiť stravu, ale nie výdaj stravy žiakom v ich stravovacom zariadení.
Stravovanie žiakov od 1. februára 2019 Mesto Trnava zabezpečilo po rokovaniach
s riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a riaditeľkou
Špeciálnej základnej školy, L. van Beethovena 27, Trnava.
Pre žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ sa nič nezmenilo, naďalej sa stravujú v Strednej športovej
škole (športovom gymnáziu). Žiaci 4. ročníka sa stravujú v školskej jedálni Spojenej školy, L.
van Beethovena 27, Trnava, kde sa žiaci premiestňujú peši v sprievode pedagogického
dozoru v súlade s platnými právnymi predpismi. Mesto v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ, A.
Kubinu 34, Trnava zabezpečilo stravovanie žiakov 5. – 9. ročníka. Pre žiakov bola
zabezpečená autobusová doprava na náklady mesta. Tento režim stravovania bude platný do
konca školského roka 2018/2019, t. j. do 30. júna 2019.
Mesto Trnava financuje technologické dovybavenie školskej jedálne v ZŠ s MŠ, A. Kubinu
34, Trnava, a taktiež poskytne finančné prostriedky pre ďalšie zamestnankyne v školských
jedálňach.
Na zabezpečenie stravovania od 1.9.2019 má mesto rôzne alternatívy.
Po 1.2.2019 zostane zachovaný súčasný stav (A. Kubinu, Spojená škola) alebo bude zriadená
dočasná výdajná školská jedáleň (ďalej len „DVŠJ“), ktorá sa plánuje vybudovať v severnom
pavilóne základnej školy a to adaptáciou veľkej telocvične a časti zázemia telocvične.
Spustenie do prevádzky dočasnej výdajnej školskej jedálne je najneskôr k 1. septembru 2019.
Úplne najnovšou alternatívou, ktorá bola ponúknutá TTSK dňa 8.2.2019 je zriadenie DVŠJ na
Strednej priemyselnej škole Trnava, Komenského 1, Trnava. Mala by byť zriadená
v priestoroch bývalého internátu, do ktorého sa vstupuje zo Študentskej ulice. Tento priestor je
potrebné upraviť pre potreby DVŠJ, a preto termín, ku ktorému by bolo možné realizovať túto
alternatívu je 1.9.2019. Ešte v tento deň - 8.2.2019 bola táto alternatíva predstavená riaditeľke
školy a zástupcom rady školy a rady rodičov na spoločnom stretnutí. Aktuálne sa čaká na
vyjadrenie vedenia školy, Rady školy pri ZŠ s MŠ J. Bottu a rady rodičov k uvedeným
navrhnutým alternatívam
Rozhodnutím mesta sa začne stavať v ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 34, Trnava nová
školská kuchyňa a jedáleň, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky k 1. septembru 2020.
Zámerom mesta je odstránenie jestvujúceho objektu – južného pavilónu a výstavba nového
pavilónu na funkčnú náplň - školská jedáleň v čiastočnom suteréne a na prízemí a učebne so
zázemím na poschodí. V prílohe správy je orientačný časový harmonogram stavby pripravený
OIV MsÚ.
Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách sa od 01.09.2019 bude poskytovať dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu. Táto
novela zabezpečuje možnosť bezplatného stravovania pre všetkých žiakov základnej školy,
čím sa zvýši počet doterajších stravníkov vo všetkých školských jedálňach.
Ak počet stravníkov k 1.9.2019 v ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, Trnava a v ZŠ s MŠ, J. Bottu 27,
Trnava prevýši kapacitné možnosti školskej jedálne ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, Trnava, bude sa
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strava pre ZŠ s MŠ, J. Bottu 27, Trnava dovážať pravdepodobne i z iných stravovacích
zariadení.
Na základe stretnutia zástupcov rodičov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou,
Ulica Jána Bottu 27, Trnava, ktoré sa konalo 24. januára 2019 bolo mestu Trnava predložené
predsedom Rady školy Doc. Ing. Petrom Pokorným, PhD. emailom dňa 31.1.2017 stanovisko
zástupcov rodičov a zamestnancov školy, v ktorom žiadali preveriť nasledovné alternatívy na
riešenie dočasného stravovania sa žiakov školy do vybudovania novej školskej jedálne. Táto
požiadavka bola prerokovaná na spoločnom stretnutí uvedených zástupcov s p. primátorom a
zástupcami mesta dňa 8.2.2019.
Ako možné riešenia zo strany zástupcov rodičov boli navrhnuté a prerokované tieto
alternatívy:
1) využitie jedálne Materiálovotechnologickej fakulty (MTF STU),
2) kontajnerové riešenie v priestoroch základnej školy,
3) telocvičňa základnej školy,
4) využitie jedálne bývalej základnej školy na Mozartovej ulici.
Stanovisko mesta k alternatívnym návrhov riešenia zástupcov rodičov:
1)
MTF STU bola oslovená medzi prvými, hneď na začiatku vzniknutej situácie, nakoľko
sa nachádza v tesnej blízkosti základnej školy. Záver rokovaní bol taký, že MTF je schopná
pripravovať stravu pre žiakov, ale nie je možné zabezpečiť jej výdaj z kapacitných dôvodov
v čase obeda. Strava pripravovaná MTF je zároveň pripravovaná podľa iných noriem
a predpisov. Po opätovných požiadavkách rodičov mesto Trnava opätovne oslovilo fakultu, či
by bol tento proces možný od 1.9.2019. Aktuálne sa čaká na vyjadrenie. Rokovanie sa
uskutoční v priebehu 7. týždňa.
2)
Jediným možným umiestnením dočasnej stavby je trávnatá zelená plocha pri južnom
pavilóne školy. Táto plocha je však v územnom pláne definovaná ako nezastavateľná plocha,
preto by na jej využitie bola nevyhnutná zmena územného plánu. Kontajnerová stavba by
totižto napriek svojej dočasnosti presiahla rozmery drobnej stavby a podliehala by riadnemu
povoľovaciemu procesu. Pri bezproblémovom priebehu by zmena územného plánu trvala
približne 4 mesiace a proces stavebného povolenia 2-3 mesiace, teda stavbu by bolo možné
zahájiť až o 6-7 mesiacov. Južný pavilón má byť asanovaný a nahradený dvojpodlažnou,
čiastočne podpivničenou novostavbou, ktorá nielenže potrebuje svoj nevyhnutný manipulačný
priestor počas výstavby, ale potrebuje aj zariadenie staveniska, ktorého súčasťou sú aj
skládky materiálov, mechanizmov, stavebný odpad, prístup na stavbu atď. Tu dochádza
k priestorovému a komunikačnému konfliktu navrhovanej dočasnej kontajnerovej výdajne
stravy a jedálne s budúcou novostavbou. Z bezpečnostného hľadiska by bolo veľmi
komplikované zosúladiť prístup žiakov a zásobovania jedálne s aktivitami prebiehajúcej
vedľajšej výstavby, totiž nie je možné aby sa tieto dva komunikačné trasy nekrižovali.
Problematické by bolo aj napojenie na inžinierske siete, keďže do prípadných prenajatých
kontajnerov nie je možné zriadiť pripojenie na 380 V, čo je v prípade niektorých kuchynských
spotrebičov nevyhnutné. Ďalej by musela byť zriadená prípojka vody, elektro, kanalizácie.
Kontajnerová plošná kapacita musí počítať nielen s plochou na jedáleň, ale aj na sklad,
umývanie riadu a termoportov, samotnú výdajňu stravy, sociálne zariadenia so šatňami pre
obsluhujúci personál, a ak sa jedná o samostatne stojacu prevádzku, tak aj pre sociálne
zariadenia pre deti. Toto všetko podlieha schvaľovaciemu procesu na Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva, na stavebnom úrade a iných dotknutých organizácií. Z týchto
dôvodov, aj časovo a bezpečnostne, sa javí prijateľnejšia cesta prispôsobenia veľkej
telocvične v severnom pavilóne, kde po minimálnych stavebných úpravách a schvaľovacom
procese vie mesto zabezpečiť výdajňu stravy so zázemím a jedáleň, ktorá bude vyhovovať
hygienickým normám a žiaci nebudú musieť opustiť budovu školy.
3)
Alternatívne využitie telocvične základnej školy na dočasný výdaj stravy Po
rokovaniach s RÚVZ v Trnave a na základe predloženej žiadosti mesta Trnava, bolo už
vydané súhlasné vyjadrenie RÚVZ k tomuto zámeru.
4)
Využívanie jedálne na Mozartovej ulici (bývala ZŠ) by mohlo do budúcna spôsobiť, že
mesto Trnava, ako poskytovateľ služby pre dôchodcov – poskytovanie stravy, nebude
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schopné pokryť požiadavku našich spoluobčanov, ktorí sú väčšinou osamelí a s nízkym
dôchodkom. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje túto alternatívu je, že ani v tomto prípade
nebudú splnené požiadavky stravovania žiakov základných škôl, ktoré stanovuje MŠVVaŠ SR.
Zároveň celá uvedená budova i priestor kuchyne a jedálne potrebuje kompletnú rekonštrukciu
a kompletné dovybavenie technologickým vybavením.
Na internete bola k problematike stravovania žiakov ZŠ J, Bottu zverejnená petícia, ktorou bol
vyjadrený nesúhlas:
• s náhradným stravovaním žiakov na ZŠ Andreja Kubinu a Spojenej školy na Beethovenovej
ulici v Trnave.
Stravovanie v oboch školách (A. Kubinu i Spojená škola) prebieha bez problémov, vyjadrili sa
k nemu p. riaditeľky všetkých troch dotknutých škôl. Presun žiakov prebieha plynule, deťom
strava chutí a takisto nie sú žiakom zo ZŠ J. Bottu obmedzované žiadne mimoškolské aktivity.
Stravovanie neobmedzuje ani stravníkov kmeňových škôl.
• so zmenou harmonogramu vyučovacích hodín
V zmysle § 6, ods.1 Vyhlášky č. 320/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23.
júla 2008 o základnej škole v platnom znení (ďalej len „Vyhláška č. 320/2008 Z.z. o základnej
škole“) „Začiatok vyučovania určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy
najskôr o 7.00 hod., najneskôr o 9.00 hod.“.
Zriaďovateľ preveril možnosti zmeny začiatku vyučovania a pri dodržaní Vyhlášky č. 320/2008
Z.z. o základnej škole nie je nutné, aby bol začiatok vyučovania počas školského roka
posunutý na 7.45 hod. Konečné rozhodnutie však bolo v kompetencii riaditeľky školy.
• s prestavbou existujúcich tried v južnom trakte školy na školskú jedáleň
Ako bolo vyššie uvedené, mesto prehodnotilo pôvodný zámer a odstráni jestvujúci objekt –
južný pavilón a postaví nový - školskú jedáleň v čiastočnom suteréne a na prízemí a učebne
so zázemím na poschodí.
V petícii bolo požadované urgentné riešenie vzniknutej situácie nasledovným spôsobom:
1. Čo najrýchlejšie zriadenie dočasnej výdajne stravy v areáli ZŠ J. Bottu vo forme
kontajnerovej stavby alebo inej dostupnej alternatívy montovanej stavby.
Ako bolo vyššie uvedené, takýto typ stavby vyžaduje pomerne časovo i finančne náročné
riešenie.
2. Zabezpečenie dovozu stravy na ZŠ J. Bottu
Stravovanie žiakov bolo nateraz zabezpečené a prebieha bez problémov. Aktuálne nie je
možné v žiadnom priestore školy bez prebudovania priestorov stravu vydávať.
3. Pozastavenie projektu prestavby južného traktu na školskú jedáleň s kuchyňou a
požadujeme obratom začať s realizáciou všetkých krokov potrebných k výstavbe nového
samostatného objektu školskej jedálne s kuchyňou na ZŠ J. Bottu.
Prebudovanie južného traktu bolo pozastavené.
Mesto Trnava ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ J. Bottu, Trnava, žiada všetkých o pochopenie,
trpezlivosť a verí, že trvalé koncepčné riešenie stravovania žiakov v školských jedálňach
prinesie uspokojenie rodičom, žiakom a zamestnancom základnej školy.

O možnosti vystúpiť v zastúpení rodičov detí navštevujúcich ZŠ J. Bottu požiadala pani
Andrea Cozens.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo vystúpenie žiadateľky
schválené.
p. Andrea Cozens Vystúpila s petíciou na vyjadrenie nesúhlasu s navrhovanými riešeniami
stravovania žiakov ZŠ Jána Bottu v Trnave, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. V petícii bol vyjadrený nesúhlas
s náhradným stravovaním žiakov na ZŠ Andreja Kubinu a Spojenej školy na Beethovenovej
ulici v Trnave, so zmenou harmonogramu vyučovacích hodín a s prestavbou existujúcich tried
v južnom trakte školy na školskú jedáleň. Rozhodnutie mesta o náhradnom stravovaní je pre
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rodičov neakceptovateľné a vyjadrujú nesúhlas s navrhovanými riešeniami, ktoré predniesli
zástupcovia mestského úradu na mimoriadnom rodičovskom stretnutí 17.1.2019. Zároveň
predniesla požiadavky a návrhy riešenia.(Petícia v plnom znení je súčasťou archívnych
dokumentov.)
Rozprava:
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že spoločného stretnutia
zainteresovaných s vedením mesta sa zúčastnil a mal pocit, že bolo jasne povedané o stave,
o tom čo mesto robí a čo vyhovuje z predostretých možností. Požiadal pani Komorníkovú
o zhodnotenie veci.
PaedDr. Miroslava Komorníková, vedúca odboru MsÚ – reagovala na niektoré veci, ktoré
odzneli. Čo sa týka pedagogického dozoru – ten je zabezpečovaný na presun viac ako 25
detí. Ten bol zabezpečovaný aj pri stravovaní na gymnáziu. Každý presun žiakov mimo školy
musí byť zabezpečený dozorom podľa vyhlášky. K žiadnemu finančnému navýšeniu nedošlo.
Diskutovalo sa i o presune tried i s učiteľmi, čo bude riešené i na najbližšej porade s riaditeľmi.
Do termínu zápisu žiakov do prvých ročníkov bude známe, koľko tried sa bude otvárať
i v súvislosti s počtom detí podľa bydliska. V piatok sa dohodlo, že rada školy, rada rodičov
i vedenie školy predložia ideálnejší návrh na riešenie. Doteraz návrhy na mesto predložené
neboli. Súčasný stav je dobrý, strava je zabezpečená v poriadku, i s pedagogickým dozorom,
čo je bežnou pracovnou náplňou učiteľa.
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – uviedol, že niektorí rodičia žiadali využiť veľkú
telocvičňu na výdaj stravy; aby však po tomto riešení nechýbala deťom telocvičňa, hlavne
v zlom počasí. Po debate s predsedom TTSK pánom Viskupičom sa mu ako lepšie riešenie
javí poskytovanie stravovania na strojárskej priemyslovke. Samosprávny kraj by zaplatil
dočasnú prerábku, technické vybavenie a priestory by fungovali ako dočasná výdajňa stravy.

A/
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – na základe informácie zástupcov obyvateľov Zelenečská
103, 105, 107 bola na mesto v uplynulom týždni doručená petícia, ktorá bola adresovaná
mestskému zastupiteľstvu. Petícia bola smerovaná proti výstavbe bytového komplexu MIKO II.
Zaujímal sa ako s ňou bolo naložené.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – o preverenie veci požiadal vedúcu odboru
právneho a majetkového, ktorá poslancovi podá zajtra informáciu.
Ďalšie vystúpenia zaznamenané neboli.

Nasledoval bod 21. „Interpelácie poslancov“.
Ústné interpelácie poslanci na zasadnutí nevzniesli.
Predsedajúci podotkol, že interpelácie možno doručiť aj na mestský úrad.

Poslanec Emanuel Gronský, predseda návrhovej komisie poslancov MZ zrekapituloval
uznesenia z 1. riadneho zasadnutia. Skonštatoval, že prijaté boli uznesenia od č. 15 do č. 61,
vrátane.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. Zároveň poslancom pripomenul termín
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slávnostného udeľovania ocenení mesta Trnava za rok 2018. Ocenenia sa budú udeľovať
v nedeľu 3. marca 2019; pozvánka na akciu bude poslancom doručená.

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

Mgr. Ľubica Horváthová
overovateľka

Ing. Katarína Koncošová, PhD.
prednostka MsÚ

Ing. Andrej Farkaš
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave 25.2.2019
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