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Z á p i s n i c a 
 
 
z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného 8. decembra 2020 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 
z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného 8. decembra 2020 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice  

 
 
Prítomní:  25 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 
                  Ing. Monika Černayová, hlavná kontrolórka mesta 
                  JUDr. Ivan Ranuša, náčelník Mestskej polície mesta Trnava 
                  Ing. Katarína Koncošová, PhD., prednostka mestského úradu   
                  13 vedúcich odborov mestského úradu a útvarov 
                  6 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom 
                  zapisovateľka 
 
 
                      
Návrh  p r o g r a m u : 

 
a/ Otvorenie 

b/ Určenie overovateľov 

Zloženie pracovného predsedníctva 

Zloženie návrhovej komisie 

Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu  

 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým určujú výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so 

sídlom na území  mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 

v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava 

a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021 

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 543,  ktorým 

sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava 

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 

1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení 

VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489,  VZN č. 493, VZN          

č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549 a VZN č. 553     

o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia     

a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku na území mesta Trnava 

2.    Majetkové záležitosti 

3.1 Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 

roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2030 

4.1 Návrh na ukončenie členstva vo Francúzsko-Slovenskej obchodnej komory 

k 31.12.2020 
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4.2 Návrh na ukončenie členstva v Združení opevnených miest „WALLED TOWNS 

FIENDSHIP CIRCLE“ k 31.12.2020 

5.1 Schválenie kultúrnej stratégie mesta Trnava 

6.1 Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“ 

7.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol                  

od 21.10.2020 do 24.11.2020 
7.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2021 

8.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava     

k termínu konania MZ 8.12.2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale       

od 15.10.2020 do 18.11.2020 

  

9. R ô z n e  

10. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

11. Rekapitulácia uznesení 

 Z á v e r  

 
 

    Príloha k bodu programu č. 2  
 
 

2.1 Úprava výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte  

Priemyselný park 

2.2 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie skriniek v rámci výstavby optickej 

siete na Ulici Jána Hajdóczyho (Slovak Telekom, a. s.) 

2.3 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie ďakovnej tabule na Univerzitnom 

námestí v Trnave KAMPANILA, o. z.)  

2.4 Súhlas s úpravami kanalizačnej prečerpávacej stanice v Modranke (Trnavská 

vodárenská spoločnosť, a. s.)  

2.5 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie loggií na bytovom dome A. Kubinu       

č. 6936/15 v Trnave (Domová správa, s. r. o.)  

2.6 Kúpa pozemku na Ulici Nitrianska od Ministerstva hospodárstva SR 

2.7 Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka Zelenečská – Hraničná a na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho   

2.8 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 6. 10. 2020  

2.9 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Hlavnej 1 v Trnave  (Marelli 

Global Business Services Europe s. r. o.) 

2.10 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu City Arena Trnava – Objekt „C“ – City 

Arena, a. s. 

2.11 Súhlas s použitím pozemkov mesta  na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 

– Pri Kalvárii, UO02855, 2022“ (SPP - distribúcia, a. s.)  

2.12 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava a zriadenie vecného bremena na 

stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 

1, Trnava“  (STEFE Trnava, s.r.o.)  

2.13 Výpožička nehnuteľností v areáli cintorína na Ulici Terézie Vansovej 

v Trnave (Mesto Trnava – Rímskokatolícka cirkev-farnosť Trnava - sv. Mikuláša)  

2.14 Súhlas s použitím pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava na stavbu "OTP – 

Pawtrans Slovakia, s. r. o., Bulharská 40, Trnava“  (SWAN, a. s.)  

2.15 Súhlas s použitím pozemku mesta Trnava na stavbu „TT_Starohájska_pripojenie 

OLT“  (Orange Slovensko, a. s.)  

2.16 Prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 2 v Trnave 

TT-IT, s.r.o. 
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2.17 Zmena doby výpožičky nebytových priestorov v objekte na Ulici Saleziánska 21 

Trnavská arcidiecézna charita 

 
 

 
12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018-

2022  otvoril a  viedol  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta.  
 
V úvode rokovania poznamenal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia súvisiace 

s prevenciou koronavírusu COVID 19 treba dodržiavať nariadenia úradu verejného 
zdravotníctva. Všetci účastníci rokovania musia mať po celú dobu nasadené rúška a používať 
dezinfekciu. Vetranie bude zabezpečené výlučne cez dvere, bez použitia klimatizácie. 

Ďalej uviedol, že záujemcovia z radov verejnosti môžu rokovanie sledovať vo vstupnej 
chodbe. V prípade záujmu môžu na rokovaní vystúpiť v štandardnej forme. Pri príslušnom bode 
programu budú do rokovacej miestnosti prizvaní. Občania môžu rokovanie sledovať aj online 
na adrese trnava.videostream.sk.  

 
Predsedajúci na rokovaní privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných 

prizvaných; skonštatoval, že na rokovaní bolo prezentovaných 19 poslancov mestského 
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa počet 
zvýšil na 25.) Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci 
Emanuel Gronský, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Stanislav Hric, Marcel Krajčo, Mgr. Rastislav 
Mráz, PhDr. Šimon Štefunko. Signalizovaný bol aj neskorší príchod niektorých poslancov na 
rokovanie.  

 
Overená bola zápisnica z 11. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 3. 

novembra  2020, ktorej overovateľmi boli poslanci Mgr. Tatiana Vavrová a Mgr. Tibor Pekarčík. 
Za overovateľov zápisnice vystúpil poslanec Pekarčík, ktorý skonštatoval, že zápisnica súhlasí 
s priebehom rokovania a podpísali ju obidvaja overovatelia. 

Za overovateľov zápisnice z 12. riadneho zasadnutia boli predsedajúcim určení poslanci      
MZ :   Mgr. Ľubica Horváthová a Ing. Vladimír Ekhardt.  

    
Pracovné predsedníctvo v zmysle čl. 7 ods. 10 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava tvorili JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta, PhDr. Eva 
Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Tibor Pekarčík, druhý 
zástupca primátora mesta a zástupcovia poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve.  

 
Predsedajúci podotkol, že návrh uznesení predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhová 

komisia, ktorej zloženie je zadefinované v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava. Pre toto rokovanie návrhovú komisiu tvorili Ing. Katarína Koncošová, PhD., 
prednostka Mestského úradu v Trnave, JUDr. Igor Kršiak, vedúci právneho odboru a Ing. Maroš 
Škoda, vedúci odboru dopravy. 

 
Návrh  programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona              

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.   
  
 Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 1. decembra 2020 k návrhu programu rokovania 
mestského zastupiteľstva vzniesla návrh na úpravu : 
- doplniť ďalší materiál v rámci bodu 2. „Majetkové záležitosti“ pod č. 2.18 - Ukončenie 
výpožičky časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli Mozartova 10 pre Slovenský skauting – 
2. Zbor dlhých mačiek Trnava, z dôvodu doručenej žiadosti doterajšieho vypožičiavateľa 
o skončenie výpožičky dohodou, ku dňu 31.12.2020.  
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli k programu rokovania vznesené ďalšie návrhy: 
 
        Mgr. Tibor Pekarčík, druhý zástupca primátora mesta – predložil návrh na stiahnutie              
z rokovania materiálu č. 2.3 - Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie ďakovnej tabule na 
Univerzitnom námestí v Trnave KAMPANILA, o. z., z dôvodu doručeného listu 
z Arcibiskupského úradu v Trnave, s ktorým sa bude ešte o tejto veci rokovať.                       
Predložil tiež návrh na stiahnutie materiálu č. 6.1 - Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie 
kompostárne č. 2 v meste Trnava“, v ktorom boli zistené viaceré nedostatky a nastavené zle 
procesy. Nie je to problém čerpania v rámci envirofondu, preto by chcel predložiť kvalitný 
projekt. Odporučil zaradiť do bodu „Rôzne“ ako materiál č. 9.2 - Určenie mesačnej odmeny 
hlavnej kontrolórky Mesta Trnava. 
 Bc. Mgr. Eduard Guniš, poslanec MZ – stotožnil sa s návrhom poslanca Pekarčíka na  
stiahnutie materiálu č. 2.3., keďže ako poslanec nevidel stanovisko arcibiskupského úradu, 
ktoré prišlo a rovnako nevie, či o veci vie pán Bezák a či aj s tým súhlasí. Ak by sa to doplnilo, 
rád sa bude o tom rozprávať na budúcom zastupiteľstve.   
        PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta – odporučila 
zaradiť do bodu „Rôzne“ ako materiál č. 9.1 - Memorandum o spolupráci na príprave 
Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Trnava. 
       Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – vecné pripomienky k programu rokovania nemal,  
navrhol však ešte pred schválením programu rokovania si uctiť minútou ticha pamiatku 
zomrelého kolegu, vynikajúceho bývalého poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
Ing. Jozefa Čavojského a tiež i pamiatku na zomrelého profesora Jozefa Šimončiča, ktorý 
okrem iného predstavoval živú pamäť nášho mesta.  
       JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že toto bolo v pláne až po schválení 
programu rokovania; problém v tom nevidel ani pred schválením programu rokovania.  
Primátor vyhlásil minútu ticha za uvedených zomrelých.     

 
 Ďalšie pripomienky k návrhu programu rokovania neodzneli.       
 

Následne prebehlo hlasovanie k návrhu programu a jeho zmenám. 
 

       Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený návrh programu, ktorý 
bol zverejnený, s výnimkou materiálov č. 2.3 a č. 6.1, ku ktorým bol poslancom Pekarčíkom 
vznesený návrh na stiahnutie. 
 O ďalších odporúčaniach poslancov na stiahnutie materiálov, resp. zaradenie nových 
materiálov, vrátane odporúčania mestskej rady sa na návrh primátora hlasovalo súčasne.  
       Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol schválené všetky zmeny 
k návrhu programu rokovania.  
 Návrhová komisia následne predložila návrh uznesenia k programu rokovania 12. 
riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0)  bolo prijaté uznesenie MZ č. 528, 
ktorým bol program rokovania 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava schválený v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania a hlasovaním 
schválených zmien.  

 
 
 

 Následne poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k prerokovaniu schváleného 
programu rokovania. 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým určujú výšky príspevkov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 

Spravodajca: Mgr. Michal Špernoga 
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 Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní obec, v ktorej je zriadená škola 
alebo školské zariadenie, určí výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu výdavkov za dieťa v škole alebo školskom zariadení. Z dôvodu legislatívnych zmien 
v školskom zákone sa musela upravovať výška niektorých príspevkov a zároveň bola 
prispôsobená v návrhu nariadenia aj alternatíva, ktorá počíta s plánovaným zrušením dotácií 
na podporu výchovy detí k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z. z. V úvodnej 
časti textu nariadenia boli preto dve alternatívy, keďže mestu neboli v čase prerokovávania 
materiálu známe informácie, akým spôsobom vláda SR zmení zákon č. 544/2010.  
Návrh novely nariadenia sa týka tiež vyberania režijných poplatkov pri zabezpečení 
stravovania v školských zariadeniach.  
 
 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 10.11.2020 do 20.11.2020. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
Rozprava: 
 PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora mesta – v rámci aktuálnej 
situácie na úrovni rokovania vyšších orgánov navrhla schváliť všeobecne záväzné nariadenie 
v plnom znení v alternatíve 1 a keďže už teraz je známe, že od augusta 2021 budú dotácie 
zrušené, bude možnosť vstúpiť do nariadenia v mesiaci jún 2021 a aktualizovať ho. 
 RNDr. Gabriela Cabanová, poslankyňa MZ – poukázala, že v čl. 7 ods. 1 Režijné náklady 
v školskej jedálni, je uvedené, že „za každý odobratý obed“, avšak by to malo byť „za každý 
prihlásený obed“. Zdôvodnila to tým, že každý prihlásený obed je ten, ktorý sa musí uvariť 
a keď nebude obed odobratý, je to problém rodiča dieťaťa. 
 Mgr. Michal Špernoga, vedúci odboru MsÚ – uviedol, že táto vec bola prediskutovaná i na 
mestskej rade a z pohľadu spracovateľa materiálu je uvedená textácia zatiaľ správna. 
V prípade, že príde k zmene nariadenia v súvislosti s novelizáciou zákona č. 544, môže prísť 
k úprave. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 19, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1) boli prijaté návrhy, ktoré boli 
prezentované poslankyňami v rámci rozpravy.  
 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1)  bolo prijaté uznesenie MZ č. 529, 
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 554 v zmysle prerokovávaného 
materiálu a hlasovaním schválených zmien, v alternatíve 1.  
   
 
 
 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so 
sídlom na území  mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 
v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na 
pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021 

Spravodajca: Mgr. Michal Špernoga 
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   Povinnosťou mesta Trnava je v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 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 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. Mesto 
Trnava poskytuje finančné prostriedky aj centrám špeciálno-pedagogického poradenstva 
a centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré nemá vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti a pôsobia na území mesta Trnava.  

  Povinnosťou mesta Trnava je v zmysle § 6 ods. 12 písm. k) vyššie uvedeného zákona, že 
: „poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej 
základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej 
jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa 
cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných 
prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88% zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v 
cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského 
stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a 
prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.“ 

  Prerokovávaným  všeobecne záväzným nariadením sa určovala výška priemernej dotácie 
na rok 2021 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 vychádzalo z údajov o počte žiakov, poslucháčov a detí 
v predmetných zariadeniach, ktoré sú uvedené v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 
k 15.9.2020.   

  V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov je v nariadení stanovená výška dotácie na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava. 

  Nariadenie stanovovalo aj výšku príspevku na 100%-tný úväzok pedagogického asistenta 
učiteľa v materských školách a školských kluboch detí, ktorých je mesto zriaďovateľom. Táto 
je vyčíslená na rok 2021 vo výške 924 eur mesačne. Príspevok na pedagogického asistenta 
učiteľa školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bude v roku 2021 poskytovaný na 
základe žiadosti riaditeľa školy, ktorá bude obsahovať údaje o dieťati/žiakovi a odborný 
posudok, na základe ktorého je zrejmé, že dieťa asistenta učiteľa nevyhnutne potrebuje. 
Finančné prostriedky na asistenta učiteľa v rámci originálnych kompetencií nie sú napočítané 
samostatným koeficientom do podielových daní pre školstvo a teda sú plne financované 
z ostatných vlastných zdrojov mesta. 

 
  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 9.11.2020 do 19.11.2020. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
Rozprava: 
      RNDr. Gabriela Cabanová, poslankyňa MZ – uviedla, že bola oslovená zástupcami 
súkromných zariadení a podľa jej dostupných informácií malo mesto dostať e-mailom list, ktorý 
pre chorobu si dovolila prečítať v plnom znení. Listom pisatelia vyjadrujú nesúhlas s návrhom 
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nariadenia v predmetnom znení. Návrh bol zverejnený na pripomienkovanie v nezvyčajnej 
dobe, stále nie je schválený štátny rozpočet a nie sú známe východiskové štatistické údaje a 
výnosy                        z podielových daní, s ktorými môžu mestá počítať. Takže mesto Trnava 
nevie, s akými prostriedkami zo štátneho rozpočtu bude disponovať. Nie je im preto jasné, z 
akého dôvodu sa musí nariadenie schváliť v tomto období. Z medializovaných informácií je 
známe, že prostriedky budú navyšované pre školstvo, sociálnu oblasť a zdravotníctvo. S 
návrhom nariadenia nesúhlasia i z toho dôvodu, že pre súkromné školy a školské zariadenia 
sú krátené prostriedky pod úroveň roku 2019. Takéto znižovanie prostriedkov nemá 
opodstatnenosť, pretože i v návrhu štátneho rozpočtu, rozpočtu mesta je dostatok finančných 
prostriedkov nad rámec roku 2020     a pre školstvo vo zvýšenej miere. Žiadajú preto poslancov 
o prehodnotenie návrhu nariadenia a predložiť ho na prerokovanie najbližšieho mestského 
zastupiteľstva, keď už budú známe východiskové údaje. Pod listom boli podpísaní: riaditeľ 
arcidiecézneho školského úradu, súkromná materská škola Meduška, ZUŠ-ka na 
Františkánskej, súkromná MŠ na Markovičovej ulici a súkromná ZUŠ Pablo.     
Poslankyňa na záver svojho vystúpenia dodala, že je za to, aby sa pri schvaľovaní nariadenia 
schválilo otvorenie tejto témy až potom, ako budú známe všetky čísla. Nejde jej                                   
o zvýhodňovanie, resp. znevýhodňovanie ktorejkoľvek strany, pretože zdieľa názor, že dieťa        
v súkromnej škole je také isté dieťa ako vo verejnej škole a prináleží mu rovnaký peniaz                   
z podielových daní. Zároveň uviedla, že z akých zdrojov si dotuje súkromný zriaďovateľ svoje 
zariadenie, je jeho vecou. V prípade, že do mestskej pokladnice príde menej prostriedkov zo 
štátu, znamená to  i menej peňazí pre všetky subjekty a naopak, ak príde viacej prostriedkov. 
Žiadala o spravodlivé rozhodovanie pre všetky deti.     
      Ing. Dušan Zaťko, poslanec MZ – podotkol, že návrh nie je o koeficiente prerozdeľovania 
prostriedkov a ak áno, tak navrhoval koeficient znížiť na 88 percent.    
      Mgr. Ľuboš Kollár, poslanec MZ – v nadväznosti na doručený list súkromných 
zriaďovateľov uviedol, že problémom je suma, ktorá je iba odhadovaná. Rok ešte nebol 
ukončený, nie je schválený štátny rozpočet, preto nie je známe ani finálne číslo. Všeobecný 
predpoklad je, že bude vyššie a uvedení zriaďovatelia sa obávajú, že budú ukrátení. Chápe 
ich, avšak chápe i to, že skôr schválené nariadenie administratívne zjednoduší život na úrade. 
Navrhol zahlasovať za možnosť, že mestský úrad bude zaviazaný, aby na ďalšie najbližšie 
zasadnutie v roku 2021 predložil návrh nariadenia, v ktorom už bude aktuálna suma, ktorá 
bude známa zo schváleného rozpočtu.   
 
      Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
      Hlasovaním (za 1, proti 16, zdržali sa 4, nehlasoval 0) nebol prijatý návrh poslanca 
Zaťka. 
      Následne po hlasovaní vystúpila s faktickou pripomienkou poslankyňa Cabanová. 
      RNDr. Gabriela Cabanová, poslankyňa MZ – položila otázku, či je to procesne možné, ak 
by sa na konci roka urobilo zúčtovanie zdrojov, ktoré je možné prerozdeliť. 
      Ing. Zuzana Bigasová, PhD., vedúca odboru MsÚ – na výzvu predsedajúceho reagovala 
na otázku poslankyne Cabanovej. Uviedla, že je to otázka na kolegu Špernogu, avšak 
podotkla, že subjekty dostávajú viacej a pýtala sa, či by potom bola vôľa zdroje vracať naspäť.  
      Mgr. Michal Špernoga, vedúci odboru MsÚ -  uviedol, že v rozpočte mesta je položka, ktorá 
bude počas roka presne minutá, teda nemôže sa meniť. Ak by zo štátneho rozpočtu prišlo 
menej peňazí, odzrkadlí sa to v celom rozpočte mesta, nielen v položke na školstvo. Bol by 
potom prepočet na základe nového koeficientu a to pre všetky subjekty.      
 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – podal návrh na stiahnutie prerokovávaného 
nariadenia, v platnosti by zostalo pôvodné všeobecne záväzné nariadenie a schválil by sa 
nový návrh nariadenia v mesiaci február 2021, keď už budú známe všetky veličiny.   
 PhDr. Eva Nemčovská, PHd., MPH., prvá zástupkyňa primátora mesta – reagovala na 
poslanca Lančariča a uviedla, že dôvodová správa bola napísaná dosť jasne, prečo sa 
nariadenie schvaľuje v tomto čase. Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa 
rozpisu bude vo februári 2021 a mesto má povinnosť zverejniť rozpočet pre všetky školské 
subjekty  do konca januára. Ak sa pochybuje len o výške koeficientu, ktorý je od júna vo výške 
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90,07 a iní súkromní, resp. cirkevní zriaďovatelia majú pocit, že sú ukrátení, ide o marenie 
administratívnej kapacity úradu. Návrh nariadenia odporučila schváliť v predloženej forme.   
 p. Adam Peciar, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Podotkol, že vo vyjadrení ho 
predbehla kolegyňa Nemčovská. Konštatoval, že ide o zníženie byrokratickej záťaže úradu 
a predložený návrh nariadenia považoval za rozumný.    
 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Uviedol, že nič nebráni 
poslancom stretnúť sa do konca mesiaca január 2021, čo sa robilo aj v minulých rokoch. 
Predloží sa nový návrh nariadenia i s využitím administratívnej práce, ktorá bola vynaložená 
do prerokovávaného nariadenia. Doplnia sa iba nové čísla, ktoré budú známe až po novom 
roku.    
  
      Následne sa pokračovalo v hlasovaní.  
   
   Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Kollára 
formou operatívnej úlohy. 
 Hlasovaním (za 2, proti  20, zdržal sa 0, nehlasoval 0) nebol prijatý návrh poslanca 
Lančariča na stiahnutie materiálu z rokovania. 
 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0)  bolo prijaté uznesenie MZ č. 530, 
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 555 v zmysle prerokovávaného 
materiálu. 
   
 
 
 
Materiál č. 1.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 543,  ktorým sa 
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava 

Spravodajca: Ing. Zuzana Bodišová 
 

Uznesením č. 413/2020 zo dňa 30.6.2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 
VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava. 
V uvedenom nariadení boli zadefinované všetky náležitosti, ktoré sú z § 18 zákona č. 131/2010 
Z. z. o pohrebníctve.  

Z aplikačnej praxe, počas prevádzkovania pohrebiska Mestom Trnava, vyplynula potreba 
doplnenia niektorých ustanovení VZN 543: doplnila sa možnosť prejednávať  priestupky na 
úseku pohrebníctva Mestskou políciou; v druhoch hrobových miest sa doplnila vsypová lúka, 
ktorá je v súčasnosti využívaná na vsyp popola zomrelých, ktorí boli pochovaní na náklady 
mesta; spoplatnilo sa zabezpečenie prevádzkovania priestorov hygienického zariadenia 
poskytujúceho základné hygienické služby návštevníkom pohrebísk – WC, formou inštalácie 
mincového zámku na sumu 0,50 eura; spoplatnením sa zabezpečia hygienické potreby, 
ochranné a pracovné pomôcky zamestnancov zabezpečujúcich čistenie a dezinfekciu týchto 
priestorov. Okrem uvedeného príde aj k eliminácii vandalizmu, ku ktorému pravidelne 
dochádzalo v týchto priestoroch, pokiaľ boli neobmedzene prístupné; doplnila sa možnosť 
úpravy prevádzkovej doby pohrebísk prevádzkovateľom pohrebísk v prípade výskytu 
nepredvídateľných okolností – napr. víchrica, silná poľadovica, epidemiologické opatrenia; 
z dôvodu zachovania jednotného rozostupu a jednotnej predprípravy hrobových miest v novej, 
rozšírenej časti cintorína na Kamennej ceste, zabezpečí mesto Trnava vybudovanie 
jednotných betónových základov/rámov na hrobové príslušenstvo - touto predprípravou sa 
zabezpečí výškovo jednotné umiestnenie hrobových miest a zamedzí sa betónovaniu 
medzihrobových priestorov, ktoré sú z zmysle projektovej  dokumentácie určené na prírodný 
trávnik z trávobylinnej suchomilnej zmesi. Do cenníka prenájmu hrobových miest sa doplnila 
položka  1-hrob s jednotnou úpravou hrobového miesta so sumou prenájmu na 10 rokov 200,- 
eur, v ktorej sú zahrnuté, okrem štandardnej ceny prenájmu na 10 rokov (50,- eur), aj náklady 
na vybudovanie vyššie uvedeného betónového základu (150,- eur).  
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 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 16.11.2020 do 25.11.2020. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ 
z elektronického hlasovania per rollam zo dňa  30.11.2020: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča predložený materiál „Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 543 ktorým sa schvaľuje prevádzkový 
poriadok pohrebísk na území mesta Trnava“ mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
 
Rozprava:  
 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – pripomienky k návrhu nariadenia nemal, len dal vec 
na diskusiu. Uviedol, že pri plánovaní rozšírenia cintorína sa hovorilo, že to bude riešené 
prírode blízkym spôsobom. Odporučil vyvarovať sa toho, čo vzniklo v ostatnom čase na 
cintoríne na Kamennej ceste. Vytvorená bola súvislá betónová plocha, bez zelene. Verí, že pri 
tomto rozšírení bude čo najviac zelene a zelených plôch, popri oplotení vysoké stromoradie 
doplnené zeleňou, rovnako i vo vnútornej ploche cintorína čo najviac zelene a trávnatých 
plôch. Z tohto dôvodu pozitívne vnímal i textáciu, ktorá bola uvedená v dôvodovej správe 
k materiálu a týkala sa riešenia radov medzi hrobovými miestami.  
 
   Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
       Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 531, 
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 556 v zmysle prerokovávaného 
materiálu. 
 
 
  
 
Materiál č. 1.4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 

Spravodajca: Ing. Zuzana Bodišová 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Trnava bol predkladaný z dôvodu zapracovania 
legislatívnych zmien, ktoré priniesla novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene           
a    doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2021 a formálnej úpravy jednotlivých 
ustanovení VZN tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou. 
       Návrh nového VZN prináša nasledovné  legislatívne zmeny:  v článku 6, nový ods. 8) : 
Novelou zákona o  odpadoch dochádza k povinnosti zaviesť zber   biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností (§ 81 ods. 21 zákona), z toho dôvodu sa zavádza zber 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý sa bude vykonávať  prostredníctvom 120 
l zberných nádob s frekvenciou zberu 2x týždenne;  v celom článku 3 : sa doplnil pojem 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad; v článku 6, ods. 1) b) : sa vyšpecifikovali biologicky 
rozložiteľné kuchynské odpady. 
       Ďalšie zmeny sa týkajú : v článku 2, ods. 3) : pre  zmesový  komunálny  odpad  sa  
stanovuje  denný  limit 2 litre zmesového komunálneho odpadu na jednu osobu. Od 1.1.2021 
zavádza  zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. V článku 8, nový ods. 2) : pre   
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fyzické   osoby  bol  doplnený  nový spôsob  zberu  použitých  jedlých olejov a tukov. V článku 
9, nové ods. 5), 6), 7) :  pre   fyzické   osoby   bol    zavedený     kalendárový    zber      
elektroodpadov  na území mesta. Je to nová služba v oblasti ekologického nakladania s 
elektroodpadom, ktorá poskytuje občanom odovzdať elektroodpad bezplatne  priamo na 
adrese svojho bydliska. V článku 16, ods. 2): na zberných dvoroch sa pre fyzickú osobu, ktorá 
je v meste poplatníkom zmenili podmienky pre bezplatné odovzdanie odpadu. Občan, ktorý je 
v meste poplatníkom sa môže preukázať na zbernom dvore aj  rozhodnutím o zaplatení za 
komunálne odpady a drobné stavené odpady v danom roku. V článku 18: sa vypustili body 2) 
až 6): nakoľko priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi sa podľa zákona o odpadoch prejednávajú v súlade so zákonom č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Vypustil sa celý čl. 19, nakoľko 
kontrolu  dodržiavania  VZN  je  oprávnená  vykonávať mestská polícia. 
 Vo všeobecne záväznom nariadení boli zapracované zmeny v systéme zberu  a prepravy 
komunálnych odpadov v rodinných domoch, v bytových domoch a  pri právnických osobách, 
alebo fyzických osobách oprávnených podnikať, čo bolo v materiáli podrobne rozpísané. 
 
 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 13.11.2020 do 22.11.2020. 
 V určenej lehote bola k nemu uplatnená jedna pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienku vznesenú k návrhu VZN 
a hlasovaním:  
a/ pripomienku č. 1 predloženú Komisiou životného prostredia a prírodných hodnôt MZ – na 
úpravu čl. 10 ods. 2 písm. a)  odporučila  akceptovať. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
ďalších pripomienok.  
 
Rozprava: 
        Mgr. Tibor Pekarčík, druhý zástupca primátora mesta – predložil k materiálu 
pozmeňovacie návrhy: 
- v čl. 2 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa znenie „Každá štvorčlenná domácnosť má pridelenú 
nádobu s objemom 120 l“ a nahrádza sa znením „Nádobu s objemom 120 l majú pridelené 
domácnosti s 1 – 4 členmi, pri 4 člennej domácnosti je možnosť pridelenia 240 l nádoby na 
základe písomnej žiadosti poplatníka“. 
- v čl. 6 ods. 8 sa vypúšťa znenie „Odpad do zberných nádob sa ukladá priamo vysypaním 
alebo vložením, a to bez obalových materiálov“ a nahrádza sa znením „Do zberných nádob sa 
ukladá odpad priamo vysypaním alebo vložením odpadu v kompostovateľnom vrecku na to 
určenom, distribuovaným mestom Trnava.“ 
- v čl. 18 sa za znenie „zákona o odpadoch“ dopĺňa znenie „v blokovom konaní“. 
   p. Adam Peciar, poslanec MZ – kvitoval prebehnutú diskusiu, z ktorej vzišiel predložený 
pozmeňovací návrh. Ide o návrhy v prospech občanov, pretože ľudia v rodinných domoch 
zodpovedne triedia plasty, papier. Kvitoval aj zvýšenie frekvencie zvozu triedených odpadov 
dvakrát za mesiac. Vyzval však mesto k väčšej kampani, napr. aj na facebookovom profile 
primátora mesta, s informáciou na možnosť výmeny väčšej nádoby, čím sa predíde 
k dezinformáciám v tejto oblasti.  Spomenul  tiež kompostovanie odpadu v rodinných domoch 
a zhodnocovanie odpadu, ktorý sa tak nedostáva do komunálneho odpadu. Konštatoval, že 
otázkou do budúcnosti zostáva, akým spôsobom edukovať, resp. motivovať ľudí v bytových 
domoch, keďže nie je mu známe vyhodnocovanie odpadu v tomto smere a tiež jeho separácia 
vo veľkokapacitných nádobách, ktoré považuje za super.     
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    Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – reagoval na predrečníka. Uviedol, že mesto kampaň 
chystá, aj v súvislosti s legislatívnymi zmenami. Odpady sú témou veľkou a zložitou a pre ľudí 
by to malo byť odkomunikované jednoducho. Ľudia by mali smerovať k redukcii odpadu a keď 
nejaký odpad vznikne, tak ho dobre separovať, hlavne plasty a papier, za čo organizácia 
zodpovednosti výrobcov bude dávať mestu peniaze a tak odmeňovať za separáciu lepšie, než 
to bolo doteraz.     
    JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že mesto čaká komplexná analytika 
zdrojov odpadu, na čo bude prispôsobená i komunikačná kampaň.  
 
    Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
    Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo odporučilo 
pripomienku Komisie životného prostredia akceptovať. 
       Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) boli prijaté pozmeňovacie návrhy 
predložené v rámci rozpravy poslancom Pekarčíkom. 
       Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 532, 
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 v zmysle prerokovávaného 
materiálu a hlasovaním schválených pripomienok. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

Spravodajca: Ing. Zuzana Bodišová 
 
        Z aplikačnej praxe a v nadväznosti na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava  
vyplynula potreba aktualizovať súčasne platné VZN č. 526. Ide predovšetkým o formálnu 
úpravu jednotlivých ustanovení tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou. V novom nariadení 
neprichádza k úprave jednotlivých sadzieb za komunálne a drobné stavebné odpady, 
s výnimkou sadzby za množstvový zber 1 x za 2 týždne pre fyzické osoby (tzv. neobývané 
rodinné domy) a sadzby pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre školy, 
školské zariadenia a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 
        Zmenou nariadenia by išlo už o druhý dodatok, a tým by sa nariadenie stalo 
neprehľadné. Z tohto dôvodu bol predložený úplne  nový návrh VZN. Najpodstatnejšie zmeny 
sa týkajú :  čl. 3 bod 1) písm. c), kde bola zavedená nová sadzba: „sadzba poplatku pre 
množstvový zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) pre fyzické osoby so 
zbernou nádobou pre BRKO.“ Mesto Trnava v neobývaných rodinných domoch umožnila 
zavedenie zberu BRKO s tým, že uvedenou službou znižuje množstvo vzniknutých 
komunálnych odpadov a zvyšuje podiel triedeného zberu komunálnych odpadov a ich 
následného zhodnotenia. V čl. 3 bod 2) sa zadefinovalo použitie sadzby pre množstvový zber 
v prípade záujmu FO – vlastníka rodinného domu o pridelenie  zbernej nádoby a odvoz 
odpadu na zbernom mieste, na ktorom tejto osobe nevzniká iná poplatková povinnosť podľa 
zák. č. 582/2004 Z. z.. Doplnila sa možnosť výberu veľkosti zbernej nádoby - 120 l alebo 240 
l pri frekvencii vývozu rovnakej ako v rodinných domoch 1 x za 2 týždne. Sadzba 0,039 €/liter 
za 120 l nádobu s frekvenciou výsypu 1 x za 2 týždne (celkový ročný poplatok 121,68 eura) 
nahrádza pôvodnú sadzbu pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre fyzické 
osoby v rodinných domoch (ak v rodinnom dome nie je prihlásená žiadna osoba na trvalý alebo 
prechodný pobyt a vlastník rodinného domu má záujem o nádobu), ktorá bola 0,02 eura/liter 
za 120 l nádobu s frekvenciou zberu 1 x týždenne (celkový ročný poplatok 124,80 eura).  
V článku 3 bod 3)  sa na základe aplikačnej praxe bližšie špecifikoval charakter podnikateľskej 
činnosti právnických osôb a  fyzických osôb oprávnených na podnikanie, pre ktoré je určený 
poplatok  podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) pre objem 120 l a frekvenciu odvozu „1 x za 2 týždne (iba 
120 l vrece)“ ako podnikateľská činnosť s prevahou poskytovania administratívnych služieb. 



13 

 

V článku 6 sa v bode 3) b) sa doplnili doklady, na základe ktorých je možné odpustiť poplatok 
študentom, ktorí študujú v zahraničí. Tiež sa ruší základná sadzba pre množstvový zber 
zmesového komunálneho odpadu pre školy, školské zariadenia a organizácie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 0,01 eura/liter z dôvodu nesúladu s platnou 
legislatívou. Rôzne sadzby pri množstvovom zbere komunálneho odpadu môžu byť iba 
z dôvodu rozdielnej veľkosti nádoby, alebo rozdielnej frekvencie zberu. 
 
 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 13.11.2020 do 22.11.2020. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené dve pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky vznesené k návrhu VZN                             
a hlasovaním : 
a/ pripomienku č. 1 predloženú Finančnou komisiou MZ k úprave čl. 6 v bode 1c)   - odporučila  
neakceptovať, 
b/ pripomienku č. 2 predloženú Finančnou komisiou MZ k úprave čl. 6 v bode 2)   - odporučila  
neakceptovať. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
s ďalšou pripomienkou: 
c/  v návrhu VZN v čl. 6 ods. 4, po konzultácii s odborom právnym MsÚ, sa vypúšťa pôvodné 
znenie a nahrádza sa novým znením : 
„Zníženie poplatku podľa čl. 6 ods. 2 sa uplatní výlučne pri poplatníkovi, u ktorého je sadzba 
poplatku určená podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) tohto VZN. Poplatník-fyzická osoba v hmotnej núdzi 
musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku podľa čl. 6 ods. 1 predložením 
dokladov za každé zdaňovacie obdobie samostatne. Poplatník musí preukázať splnenie 
podmienok pri odpustení poplatku podľa čl. 6 ods. 3 predložením dokladov za každé 
zdaňovacie obdobie samostatne.“ 
 
    Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky v rámci rozpravy neboli 
vznesené. 
    Hlasovaním (za 22, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1) mestské zastupiteľstvo sa stotožnilo 
s odporúčaním mestskej rady, pripomienku č. 1  Finančnej komisie neakceptovať. 
    Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo sa stotožnilo 
s odporúčaním mestskej rady pripomienku č. 2  Finančnej komisie neakceptovať. 
    Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady k úprave textu v čl. 6  ods. 4. 
        Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 533,  
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 558 v zmysle prerokovávaného 
materiálu a hlasovaním schválenej pripomienky mestskej rady. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.6 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení 
VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489,  VZN č. 493, VZN   č. 496, 
VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549 a VZN č. 553  o  Územnom  
pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia  a zásad pre ďalší 
rozvoj mesta Trnava 

Spravodajca: Ing. arch. Ondrej Horváth 
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       Mesto  Trnava  ako  orgán   územného  plánovania je v zmysle  §  30  ods.1  zákona  č.  
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  
povinný sledovať,  či  sa  nezmenili  územno-technické,  hospodárske alebo   sociálne  
predpoklady,  na   ktorých  základe   bola  navrhnutá  koncepcia  organizácie územia. V prípade  
zmeny  predpokladov  alebo aj na základe verejnej požiadavky,  orgán  územného    plánovania   
obstará     doplnok   alebo   zmenu územnoplánovacej dokumentácie. 
      Súčasťou prerokovávaného dokumentu boli nasledovné zmeny územného plánu: 

• Lokalita X – Polyfunkčný súbor pri Zelenečskej ulici - vyčlenenie vymedzeného územia ako 
plochy mestotvornej polyfunkcie s kódom funkčného využitia: - B 01 – mestotvorná polyfunkcia 
v návrhovej etape.  

• Lokalita Y – Bytová výstavba Prúdy I – pri Piešťanskej ceste – vyčlenenie vymedzeného 
územia ako : plochy obytného územia – viacpodlažná zástavba (bytové domy) s kódom 
funkčného využitia: A 06 – viacpodlažná zástavba – bytové domy, a vo vymedzenom 
limitovanom území ako:  - zmiešané územie (občianska vybavenosť a viacpodlažné bývanie)     
s kódom funkčného využitia: B 02/1 – polyfunkčná kostra mesta, a- plochy verejných parkov       
a malé parkové plochy s kódom funkčného využitia: Z 02 – plochy parkov v návrhovej etape, 
pričom funkcia športu a rekreácie bude tvoriť v pôvodnom rozsahu súčasť primárnej funkcie        
a priestorovo bude definovaná v rámci ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie. 

• Lokalita Z – Cyklotrasa Mikovíniho ul. - Nitrianska cesta – doplnenie cyklotrasy v priestore 
Mikovíniho ulice vrátane jej prepojenia na cyklistickú sieť v priestore Nitrianskej cesty. 

• Súčasťou Zmeny 07/2020 bolo aj doplnenie regulatívov záväznej časti : - pre kódy 

funkčného využitia: Z 01 – Plochy lesoparkov, Z 02 – Plochy parkov zamerané na podporu 

prirodzene fungujúcich ekosystémov a uplatnenia prírodných vodných prvkov v území; - pre 

areály a zariadenia jestvujúcich ZŠ, zamerané na definovanie rozsahu možného využitia 

vymedzených nezastavateľných plôch určených pre plošnú parkovú zeleň. 

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, kde bola zapracovaná záväzná časť predmetnej 
zmeny, bol spracovaný a vyvesený dňa 16.11.2020.  
 V závere spravodajskej správy spravodajca informoval o stanovisku Komisie stavebnej, 
ÚP a dopravy MZ. Z hlasovania komisie per rollam pre nedostatočnosť hlasov bolo neplatné. 
 Okresný úrad v Trnave vydal k návrhu nariadenia stanovisko v zmysle § 25 stavebného 
zákona, s odporúčaním návrh schváliť v predloženom znení.  
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení 
VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 16.11.2020 do 26.11.2020. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
Rozprava: 
 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – vystúpil s dvoma pripomienkami. Ako vo vystúpení 
skonštatoval,  jednou všeobecnou, ku ktorej nebude treba hlasovať. Druhá pripomienka bola 
konkrétna, ku ktorej predložil aj návrh na hlasovanie. Poukázal na dosť výrazné zníženie 
kvality spracovania materiálov súvisiacich so zmenou územného plánu. Ak si poslanci 
porovnajú tie spred roka, resp. viac rokov dozadu, tak kvalita materiálov dosť výrazne upadá. 
V materiáloch boli súvislé vety, ktoré dávali zmysel, boli v nich zadefinované všetky náležitosti, 
aká zmena sa rieši, čo obsahuje. V dôvodových správach sú v súčasnosti uvedené len 
odrážky, ktoré nie sú spracované ani v súvislých vetách. Odporučil si uvedomiť, že materiály 
majú byť k dispozícii aj pre širšiu verejnosť, preto by mali byť zrozumiteľne naformulované. 
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V materiáloch sa používajú rozličné skratky, ktorým verejnosť rozumieť nemusí. Ako príklad 
uviedol textáciu súvisiacu             s mäsovýrobou a uvedenými kódmi.  
Následne predložil konkrétnu pripomienku a to k lokalite Y – Prúdy na Piešťanskej ceste, 
k tretej odrážke na str. 5 ...vymedzenie komunikácie na západnom okraji lokality... Odporučil 
z tohto textu vypustiť slová „na západnom okraji“ z dôvodu, že nesúhlasí s tým, aby príjazdová 
komunikácia z Piešťanskej cesty bola trasovaná na západnom okraji, v tesnom dotyku 
s jestvujúcim lesoparkom za kauflandom. Hluk a výfukové plyny by narúšali odpočinkovú 
funkciu lesoparku a mohli by mať negatívny vplyv na návštevnosť lesoparku, ktorý je 
významným v mestskej časti Trnava – východ, využívaným tiež obyvateľmi z lokality Trnava – 
sever. Z dôvodov, ktoré uviedol, navrhoval komunikáciu pretrasovať, viac na východ smerom 
k obchvatu, teda viac ju odsunúť od lesoparku. Keďže však nemôžu poslanci meniť textáciu 
týchto materiálov, predložil návrh na stiahnutie zmeny územného plánu v lokalite Y. Na budúce 
zasadnutie mestského zastupiteľstva odporučil predložiť materiál i so zapracovaním 
pripomienky, ktorú v rozprave vzniesol. Zároveň uviedol, že pri spracovaní tohto materiálu bolo 
by vhodné počítať i so zachovaním budúcej územnej rezervy pre rozšírenie Piešťanskej cesty 
na štvorpruhovú.   
       Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru MsÚ – reagoval na poslanca a uviedol, že 
priestoru na zvyšovanie kvality je dosť, avšak materiály pripravuje dve desaťročia rovnaký 
zamestnanec. Osobne počas funkcie vedúceho si nevšimol zníženie kvality materiálov, 
porovnať ich s tými, ktoré boli pripravované v minulosti však nevie. Zmenou vedenia odboru 
nepredpokladá, že by došlo k zmene kvality práce zamestnanca, ktorý podklady vypracováva. 
Poslancom vznesenú pripomienku berie na vedomie a ďalšie materiály budú pripravované aj 
pre širokú verejnosť zrozumiteľnejšie.  
K záležitosti dopravnej siete, ktorá je pripravovaná pre toto územie uviedol, že nejde o jedinú 
komunikáciu, ktorá bude toto územie spravovať. Začína sa teraz zo západnej strany 
a postupne ako sa bude územie spracovávať, pribudnú viaceré obslužné komunikácie, na 
ktoré sa bude záťaž rozdistribuovávať. Predmetná komunikácia bude súčasťou systému, ktorý 
bude predmetné územie zabezpečovať. To, či bude komunikácia mierne odsunutá, bude 
výsledkom projektu štúdie zóny, ktorá bude vypracovaná, s možnosťou pripomienkovania. 
Zároveň uviedol, že vyvážený bude podiel zelene existujúceho lesoparku a centrálneho parku 
územia, ktorý je prepojený v tejto časti súvislým koridorom, aj s verejnou zeleňou ochranného 
pásma vodojemu.   
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – stotožnil sa s predrečníkom a obavy 
poslanca Lančariča považoval za neopodstatnené.  
 Ing. Dušan Zaťko, poslanec MZ  - potvrdil dostatočnú kvalitu spracovaných materiálov 
a uviedol, že i diskusia na stavebnej komisii bola v technickom duchu, čím sa zastal úradníkov. 
Poslancom zastupiteľstva je len dva roky, avšak o materiály sa zaujímal i predtým a myslí si, 
že ich kvalita je rovnaká, ak nie i vyššia. Zároveň uviedol, že komunikácia za lesoparkom musí 
byť i s ohľadom na výstavbu v tejto lokalite.    
 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – s faktickou pripomienkou. Ku kvalite materiálov 
uviedol, že robí to rovnaká pani ako predtým. Materiály spracovávala v odrážkach, ale vždy 
bol niekto, ktorý to po nej doformulovával, aby to bolo zrozumiteľnejšie aj pre laickú verejnosť, 
na čom trval. Tiež nevidel dôvod, aby sa komunikácia na západe nepresunula ďalej, za 
plánované bytové domy tak ako to už prezentoval v rámci svojho vystúpenia.   
 p. Adam Peciar, poslanec MZ – konštatoval, že v meste sú dva druhy komunikácií, 
tranzitné a obslužné. Tranzitná komunikácia bude z jestvujúceho kruhového objazdu na 
Piešťanskej ceste vstupovať do lokality mimo spomínaného lesoparku. Komunikácia 
spomínaná poslancom Lančaričom bude obsluhovať veľmi malú časť spomínanej lokality ako 
sekundárna. Pred touto komunikáciou bude vybudovaný ešte cyklochodník, ktorý lesopark 
ochráni. Preto obavy považoval za úplne zbytočné.  
Záverom sa vyjadril ako predseda stavebnej komisie, keď požiadal členov komisie, aby 
pristupovali zodpovednejšie k práci v komisii a aspoň vopred signalizovali svoju neúčasť na 
rokovaní komisie, resp. následne pri hlasovaní per rollam sa vyjadrili.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – sa so slovami poslanca Peciara stotožnil.  
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 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – odsun komunikácie cyklochodníkom o 2 až 2,5 m 
považoval za nepodstatný. Pripravuje sa urbanizácia celej lokality Prúdy a zvyčajne to býva 
tak, že na jestvujúce komunikácie sa napájajú potom ďalšie a môže prísť k tomu, že na túto 
obslužnú komunikáciu budú napojené stovky bytov.  
    Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
    Hlasovaním (za 3, proti 20, zdržali sa 2, nehlasoval 0) nebol prijatý pozmeňovací návrh 
na stiahnutie zmeny v lokalite Y, predložený v rámci rozpravy poslancom Lančaričom. 
       Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 534, 
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 559 v zmysle prerokovávaného 
materiálu. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.7 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku na území mesta Trnava 

Spravodajca: JUDr. Igor Kršiak 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 30.6.2020 uznesením           
č. 411 prerokovalo protest prokurátora č. Pd 72/20/2207-02 proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Trnava č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku v znení neskorších VZN, 
čiastočne protestu prokurátora vyhovelo a súčasne okrem iného v ukladacej časti uznesenia 
pod písm. b) uložilo Mestskému úradu v Trnave zabezpečiť spracovanie znenia nového 
nariadenia vo veci úpravy verejného poriadku na území mesta Trnava a predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva najneskôr vo 4. štvrťroku 2020. 

Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. obec pri výkone samosprávy 
„zabezpečuje verejný poriadok v obci“. 
 Tohto času je značná časť skutkových podstát vo veciach verejného poriadku obsiahnutá 
v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
„Priestupky proti verejnému poriadku - § 47 
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, 
b) poruší nočný kľud, 
c) vzbudí verejné pohoršenie, 
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné 

zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá 
povinnosť upratovania verejného priestranstva, 

e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje 
alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie, 

f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí 
alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku, 

g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 
verejnoprospešné zariadenie, 

h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, 
okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja 
a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, 
alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo 
zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností 
prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu 
násilím, 

ch) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
alebo návodom na ich používanie, 

i) poruší zákaz používať označenie "Policajný zbor" alebo "Polícia" alebo zákaz používať 
služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone, 
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j) poruší zákaz používať označenie "colná správa" alebo označenie, ktoré môže byť 
zameniteľné s týmto označením, zákaz používať služobnú rovnošatu colníka alebo odev, 
ktorý môže byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka, alebo zákaz používať 
služobný preukaz colníka, služobný odznak colníka alebo preukaz alebo odznak, ktorý 
môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka alebo so služobným odznakom 
colníka, ustanovený v osobitnom predpise, 3e) 

k) poruší zákaz používať označenie "súdny exekútor", "exekútorský úrad" alebo od nich 
odvodené tvary slov alebo používať označenia "výkon rozhodnutia", "exekúcia" alebo 
"exekučná činnosť" alebo od nich odvodené tvary slov ustanovený v osobitnom predpise, 
3f) 

l) v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom 
verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, zvolávateľa, 
usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dobrovoľníka alebo inú 
osobu podieľajúcu sa na organizovaní verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka 
obecnej polície, príslušníka Policajného zboru alebo delegáta zväzu verbálne, gestom, 
grafickým zobrazením alebo iným spôsobom. 

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100,- eur, za 
priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 300 eur a za priestupok podľa odseku 1 
písm. h) až l) pokutu do 500,- eur. 
        Na základe uvedených zákonných zmocnení a súvisiacich právnych noriem vzťahujúcich 
sa na uvedenú právnu oblasť regulácie právnych vzťahov bolo spracované znenie nového 
všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku na území mesta Trnava. 
 
 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 16.11.2020 do 27.11.2020. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené tri pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky vznesené k návrhu VZN                            
a hlasovaním : 
a/ pripomienku č. 1 predloženú Ing. Jurajom Hincom a Silviou Hincovou, bytom Športová 16, 
Trnava k úprave textu čl. 3 ods. 1) - odporučila  neakceptovať. 
b/ pripomienku č. 2 predloženú Ing. Jurajom Hincom a Silviou Hincovou, bytom Športová 16, 
Trnava doplniť v čl. 3 ods. 2) nový text - odporučila  neakceptovať. 
c/ pripomienku č. 3 predloženú Ing. Jurajom Hincom a Silviou Hincovou, bytom Športová 16, 
Trnava doplniť v čl. 3 ods. 2) nový text - odporučila  neakceptovať. 
       
Zároveň však odporučila záležitosť uvedenú v pripomienke č. 2 a č. 3 riešiť primátorom mesta 
individuálnym podnetom a konaním na nápravu pri prevádzkovaní mobilných agregátov. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
ďalších pripomienok.  
 
        Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky v rámci rozpravy neboli 
vznesené. 
    O pripomienkach, ktoré boli vznesené k návrhu nariadenia manželmi Hincovými, sa 
hlasovalo spoločne.  
    Hlasovaním (za 19, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0) sa mestské zastupiteľstvo  
stotožnilo s odporúčaním mestskej rady pripomienky neakceptovať. 
       Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 535, 
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 560 v zmysle prerokovávaného 
materiálu. 
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Materiál č. 2 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca: č. 2.1 – Mgr. Peter Pčolka, PhD. 
                      č. 2.2 až 2.15 – JUDr. Jana Tomašovičová 
                      č. 2.16 až č. 2.17 – JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA 
 
Č. 2.1 
Úprava výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte  Priemyselný 
park 

Správa majetku mesta Trnava je od 01.09.2020 prevádzkovateľom a správcom objektu 
Priemyselného parku Trnava, Priemyselná 5, 917 01 Trnava. Z dôvodu mimoriadnej situácie 
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti 
s pandémiou COVID – 19 a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok 
okrem potravín, drogérií a lekární požiadali nájomcovia nebytových priestorov v správe SMMT 
a vo vlastníctve mesta Trnava o zníženie nájomného počas krízového obdobia. Ide o žiadosti 
nasledovných nájomcov:  RELAX – TEAM s.r.o., so sídlom: Rybníková 16, 917 01 Trnava, 
Mars SR, kom. spol., so sídlom: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Andrej Fridrich – EUROPE 
FREY TEAM, so sídlom: Vajanského 6717/5, 917 01 Trnava,  FLOS SLOVAKIA, s.r.o., so 
sídlom: Ľudmily Podjavorinskej 19/A 984 01 Lučenec. 
Výška nájomného za obdobie od 1.3.2020 do 31.5.2020 bez uplatnenia úľavy predstavuje 
sumu: 
a) RELAX – TEAM s.r.o. – mesačný nájom = 319,90 eura x 3 mesiace = 959,70 eura; 
b) Mars SR, kom. spol. – mesačný nájom = 332,19 eura x 3 mesiace = 996,57 eura; 
c) Andrej Fridrich – EUROPE FREY TEAM – mesačný nájom = 773,96 eura x 3 mesiace = 
2 321,88 eura; 
d) FLOS SLOVAKIA, s.r.o. – mesačný nájom = 1393,18 eura x 3 mesiace = 4 179,54 eura. 
       Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava posúdila predmetné žiadosti 
a odporučila Mestskej rade mesta Trnava schváliť znížené nájomné vo výške 1,- euro/mesiac 
na obdobie od 01.03.2020 do 31.05.2020 pre všetky štyri spoločnosti uvedené v návrhu 
uznesenia. 
      Záverom bolo v materiáli uvedené, že v prípade zníženia nájomného na predmetné 
obdobie nebude mať Mesto Trnava ako vlastník objektu možnosť žiadať o kompenzáciu časti 
nájomného v zmysle výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, keďže predmetné 
žiadosti budú posudzované Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava až po termíne, ktorý je 
určený na kompenzáciu časti nájomného voči Ministerstvu hospodárstva SR (termín do 
30.11.2020). Prenajímateľom v predmetnom období bolo Mesto Trnava. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 536 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
Č. 2.2 
Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie skriniek v rámci výstavby optickej siete na 
Ulici Jána Hajdóczyho (Slovak Telekom, a. s.) 

       Mesto Trnava obdržalo dňa 30.09.2020 žiadosť od spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - Ružinov, v zastúpení TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 
183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, o vyjadrenie k plánovanému umiestneniu technických 
zariadení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v lokalite ulice Jána Hajdóczyho, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou plánovanej optickej siete Slovak Telekom, a. s., pre účely vydania 
územného rozhodnutia. Ide o dodatočné umiestnenie 1 ks rozvádzača PODB – pasívny 
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optický distribučný bod (s rozmermi 1500x550x350 mm) na parc. č. 3542/2 /ul. Cukrová na 
križovatke s Ul. Jána Hajdóczyho / zapísanej na LV č. 5000 a umiestnenie 4 ks zákazníckych 
bodov  ZB SNM M 48S SIS (s rozmermi 1348x265x267 mm) na pozemkoch, ktoré boli 
rozpísané v materiáli. 
       Za účelom poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľností v súvislosti s umiestnením optickej siete na pozemkoch mesta, vo výške 
1579,29 eura pre dĺžku siete cca 2600 m, bola uzatvorená  Dohoda o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 
Ružinov, IČO: 35 763 469 s tým, že budú splnené všetky podmienky Mesta Trnava uvedené 
vo vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave č. OÚRaK/34156 – 
18721/2019/Hn zo dňa 9. 4. 2019. 
        Dňa 21.10.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v teréne, na ktorom bolo odsúhlasené 
nové umiestnenie 1 ks rozvádzača PODB – pasívny optický distribučný bod a 4 ks ZB – 
zákaznícky bod na verejnom priestranstve na pozemkoch mesta Trnava. Návrh bol následne 
schválený projektantom investičnej akcie „Rekonštrukcia MK J. Hajdóczyho v Trnave – 1. 
časť“, ktorá je v investorstve mesta. 
        Na trasu novej optickej siete 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 mu bol zverený“ v znení neskorších doplnkov (ďalej 
len „Zásad“) je možné rozvody elektronických komunikačných zariadení v prípadoch vzniku 
zákonného vecného bremena umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta za podmienky 
poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností. Výška 
jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností je v tomto prípade určená 
v zmysle § 14 ods. 4 a 5 „Zásad“ a príkazu primátora č. 4/2020, a to :  256,77 eura za 
vybudovanie 1 ks skrinky, t. j. pre 3 ks ZB – zákaznícky bod je to spolu 770,31 eur s tým, že 
rozvádzač PODB – pasívny optický distribučný bod je navrhnutý na pozemku vo vlastníctve 
SPF Bratislava. 
       Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 10.11.2020, v súlade so stanoviskom Odboru 
územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave a v súlade s postupom podľa § 14 ods. 4 a 5 
„Zásad“, odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s umiestnením 3 
zákazníckych bodov ZB SNM M 48S SIS, ktoré sú súčasťou rozvodov optickej siete budovanej 
ako stavba „INS_FTTH_TT_Rekonštrukcia_MK_Jána Hajdóczyho“, na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 8869, 3993 - parc. reg. E č. 1498/10 a 
8858/3 zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, podľa projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej v územnom rozhodnutí, za splnenia podmienok, ktoré boli 
zadefinované v dôvodovej správe.  
       V zmysle stanoviska ekonomického odboru ku dňu 20.10.2020 má spoločnosť Slovak 
Telekom, a. s nezaplatenú úhradu vo výške 14 203,66 eura za umiestnenie optických káblov 
a skriniek na pozemkoch mesta v zmysle Dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľností, c. č. d. 316/2020. 
 
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 537 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.3 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie ďakovnej tabule na Univerzitnom námestí       
v Trnave KAMPANILA, o. z.) 
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 Dňa 06.10.2020 bola na Mestskom úrade v Trnave zaevidovaná žiadosť občianskeho 
združenia KAMPANILA, o.z., Puškina č. 1, 811 04 Bratislava, o súhlas s použitím časti 
pozemku parcela registra „E“ č. 376 za účelom umiestnenia ďakovnej tabule Mons. Róbertovi 
Bezákovi. 
      Ide o umiestnenie bronzovej ďakovnej tabule, rozmerov cca 30 x 30 cm navrhnutej osadiť 
do zelene – parkovej úpravy pred katedrálou sv. Jána Krstiteľa na Univerzitnom námestí 
v Trnave na parcele registra „E“ č. 376, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 352 m2, zapísaná na LV č. 11228. Ako presné miesto bol určený zatrávnený polygón 
v severozápadnej časti plochy námestia. Tabuľa bude osadená tak, aby pri jej čítaní bola 
v zornom uhle katedrála, t. j. pri západnom okraji zatrávnenej plochy. Ukotvená bude do 
subtilného základu, oproti rovine povrchu môže byť mierne zošikmená. 
       Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na svojom zasadnutí dňa 
10.11.2020 zaoberala žiadosťou o súhlas s požitím časti pozemku a odporučila mestskému 
zastupiteľstvu súhlasiť so schválením výpožičky časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava     
v k .ú. Trnava parcela registra „E“ č. 376, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 352 m2, zapísaná na LV č. 11228, na dobu neurčitú za dodržania podmienky 
stanovenej odborom územného rozvoja a koncepcií t .j. tabuľa bude osadená tak, aby nebola 
ohrozovaná možným poškodením pri kosení a súčasne jej výškové osadenie nepoškodzovalo 
mechanizmus kosačky. Tabuľa bude osadená do plochy trávnika v rámci dištančného poľa 
z iného neutrálneho materiálu, ktorý bude plynule napojený na výšku rastlého terénu trávnika. 
Medzi tabuľou a trávnikom sa vytvorí dištančný presah najmenej 10 cm a bude pevný – nesmie 
sa presýpať do trávnika. Na tabuli bude text: „S vďakou arcibiskupovi Mons. RÓBERTOVI 
BEZÁKOVI, 2009 – 2012, A.D. 2020“. 
       Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
výpožička majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva 
v skutočnosti, že osoba Mons. Róberta Bezáka je súčasťou histórie mesta Trnava. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Materiál bol v úvodnej časti z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý na základe 
hlasovaním schváleného poslaneckého návrhu. 
  
 
 
Č. 2.4 
Súhlas s úpravami kanalizačnej prečerpávacej stanice v Modranke (Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a. s.) 

      Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., požiadala 22.9.2020 o stanovisko k realizácii úprav 
na kanalizačnej prečerpávacej stanici v Modranke. Predmetná KPS je umiestnená na 
pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 11/1 na Ulici Topoľová, ktorý už nie je v majetku Mesta 
Trnava. 
      Mesto Trnava vybudovalo v roku 2006 KPS v rámci investičnej akcie Kanalizácia 
Modranka I. etapa, ktorá je evidovaná v majetku mesta v nadobúdacej hodnote 1 332 779,86 
eura, zostatková hodnota k 31.8.2020 je 355 833,60 eura. Mesto Trnava prejavilo záujem  o 
vloženie ukončenej vodnej stavby realizovanej z rozpočtu mesta, štátneho rozpočtu a z fondov 
Európskej únie do vlastníctva spol. TAVOS, a. s., ale doteraz  neprišlo k dohode o cene. 
      Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na svojom zasadnutí 
dňa 6.10. 2020 zaoberala žiadosťou o stanovisko k realizácii stavebných úprav na KPS2  
Modranka – Topoľová. Komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s úpravami 
kanalizačnej prečerpávacej stanice, ktoré budú v súlade s projektovou dokumentáciou 
odsúhlasenou stavebným úradom spoločnosti TAVOS, a. s.,  s tým, že o súhlas 
s umiestnením nového rozvádzača na pozemku parc. č. 11/1 požiada nového vlastníka. 
Majetková komisia tiež odporučila primátorovi mesta rokovať so spoločnosťou TAVOS, a. s.,  
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o vložení majetku mesta - Kanalizácia Modranka I. etapa do vlastníctva spoločnosti TAVOS, 
a. s. 
       Spoločnosť TAVOS, a. s., predložila na stavebný úrad v Trnave ohlásenie drobnej stavby 
Rekonštrukcia elektroinštalácie prečerpávacej stanice v Modranke podľa projektovej 
dokumentácie. Stavebný úrad očakáva stanovisko Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
ktorému prináleží definitívny súhlas pri nakladaní s majetkom mesta. 
 
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 538 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
 
Č. 2.5 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie loggií na bytovom dome A. Kubinu  č. 
6936/15 v Trnave (Domová správa, s. r. o.) 

       Domová správa, s.r.o., Tehelná 3/A, 917 01 Trnava, ktorá zastupuje vlastníkov bytov 
a  nebytových priestorov v bytovom dome v Trnave na ulici A. Kubinu 15, súp. č. 6936,  
požiadala o súhlas s použitím časti pozemku parc.č. 808 (parc. reg. „E“), zapísaného na LV 
č.5000 na prístavbu 8 ks loggií k bytovému domu.  
       Bytový dom súp.č. 6936/15 na Ulici Andreja Kubinu v Trnave, ktorého sa týka navrhovaná 
montáž loggií, je v podielovom spoluvlastníctve súkromných vlastníkov bytov, je postavený na 
parcele č. 2540/20 o celkovej výmere 348 m2, zapísaný na LV  č. 7351. Mesto Trnava nemá 
na bytovom dome ani na pozemku spoluvlastnícky podiel. 
       Prístavbou loggií dôjde k zväčšeniu zastavanej plochy bytového domu v zmysle projektu 
o 12,42 m2, na úkor mestského pozemku parc.č. 808 (parc.reg. „E“). 
       V zmysle stanoviska odboru ekonomického (ku dňu 11.11.2020) má bytový dom   A. 
Kubinu č. 15 nedoplatok na komunálnom odpade vo výške 58,56 eura.  
       Majetková komisia po prerokovaní žiadosti na svojom zasadnutí dňa 10.11.2020         
odporučila mestskému zastupiteľstvu po uhradaní nedoplatkov súhlasiť s použitím pozemku 
parc. č. 808 (parc. reg.“E“) v k. ú. Trnava na prístavbu loggií k bytovému domu s. č. 6936 
v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní a v zmysle podmienok 
daných príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania. 
        Zároveň majetková komisia odporučila v  zmysle § 4  ods. 4 písm. o) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, 
schváliť zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho  
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na častiach pozemku parc. č. 808 (parc. reg.“E)  ostatná 
plocha v  k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava,  loggie, 
pristavené k bytovému domu súp. č. 6936 na ulici A. Kubinu č. 15 v Trnave, v prospech 
každodobých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp.č. 6936 na ulici A. Kubinu  
č. 15 v Trnave, stojacom na pozemku parc.č. 2540/20, k.ú. Trnava.  Výmera dotknutých častí 
pozemku parc.  č. 808 (parc. reg.“E“) vo vlastníctve Mesta Trnava bude určená na základe 
geometrického plánu, zabezpečeného stavebníkom na jeho náklady, po realizácii stavby. 
Návrh na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností, spolu 
s návrhom na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností zabezpečí stavebník, 
ktorý bude znášať správne poplatky s tým spojené. 
 V závere spravodajskej správy JUDr. Tomašovičová informovala, že spoločenstvo dlh vo 
výške uvedenej v materiáli uhradilo 24.11.2020.  
 
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 17, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 539 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.6 
Kúpa pozemku na Ulici Nitrianska od Ministerstva hospodárstva SR 

Dňa 21.11.2019 požiadala spol. SAD Reality, s.r.o, o vyjadrenie k odčleneniu časti 
pozemku parc. č. 6510/10, ktorý mala záujem odkúpiť od Ministerstvo hospodárstva SR. 
Predmetný pozemok sa nachádza pod časťou komunikácie - odbočka z miestnej komunikácie 
Nitrianska, ako účelová verejná komunikácia k areálom spol. ARRIVA a TNAD, ktorá je 
verejnosťou využívaná v minimálnej miere.  
      V zmysle priloženého návrhu geometrického plánu by predmetom prevodu z vlastníctva 
Ministerstva hospodárstva do vlastníctva Mesta Trnava mohla byť časť pozemku oddelená 
ako parc. č. 6510/13 s výmerou 266 m2. Zbytok pozemku mala záujem od ministerstva odkúpiť 
spol. SAD Reality, s.r.o, a pričleniť k svojmu areálu. 
        Majetková komisia na rokovaní 28. 11. 2019 odporučila súhlasiť s odčlenením časti 
pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 6510/10 s výmerou 266 m2. Ministerstvo hospodárstva SR 
mailom 27. 11. 2020 mestu Trnava oznámilo, že ako vlastník  pozemku v k. ú. Trnava parc.         
č. 6510/13, odčleneného z parc. č. 6510/10 s výmerou 266 m, môže tento previesť do 
vlastníctva Mesta Trnava za cenu 1,- euro/m2.         
       Ministerstvo oznámilo, že na určenie ceny dalo vypracovať znalecký posudok. Prevod 
pozemku za cenu 1,- euro/m2 musia ešte dať schváliť, ale požadujú aj schválenie tohto 
prevodu zo strany Mesta Trnava. 
       Majetková komisia na svojom rokovaní 10.11.2020 odporučila mestskému zastupiteľstvu 
schváliť kúpu pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 6510/13 s výmerou 266 m2 od Ministerstva 
hospodárstva SR za cenu 1,-  euro/m2. 
 
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 bolo prijaté uznesenie MZ č. 540 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.7 
Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka Zelenečská – Hraničná a na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho   

       Mestské zastupiteľstvo schválilo uzneseniami č. 137 a 138 z 25.6.2019 odkúpenie 
spoluvlastníckych podielov 5/3360 a 1/16 od spoluvlastníkov pozemkov v k. ú. Trnava parc. 
reg. E č. 1121/1, 1121/2 od spoluvlastníkov Jozefa Hxxxxx a Ireny Hxxxxxx za cenu určenú 
znaleckým posudkom č. 19/2016 t. j. 8,18 eura/m2.  Súčasne bola schválená aj kúpu podielov 
na pozemkoch pod miestnou komunikáciou Mikovíniho parc. reg. E č. 1176/1 a parc. reg. C č. 
9067/10 za cenu určenú znaleckým posudkom č. 115/2018 t. j. 20,08 eura/m2. V zmysle týchto 
Odbor právny pripravil kúpne zmluvy, ktoré menovaní odmietli podpísať. Jozef Hxxxxxx a Irena 
Hxxxxxx 10.8.2020 na stretnutí s Mgr. Tiborom Pekarčíkom vyhlásili, že nechcú uzatvoriť 
kúpnu zmluvu, ale majú záujem zameniť svoje spoluvlastnícke podiely na pozemkoch pod 
cyklochodníkom parc. reg. E č. 1121/1, 1121/2 a aj pod miestnou komunikáciou Mikovíniho 
parc. reg. E č. 1176/1 a parc. reg. C č. 9067/10 za pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava.  
        Na spoluvlastnícky podiel  na všetkých pozemkoch pripadá spolu výmera: na Jozefa 
Hxxxxxx 15,9 m2 a na Irenu Hxxxxxx 664,8 m2. Mgr. Pekarčík ich informoval, že Mesto Trnava 
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nemá vhodný pozemok na zámenu a ponúkol vzťah k pozemkom pod plánovanou 
rekonštrukciou cyklochodníka popri Trnávke a miestnej komunikácie Mikovíniho po Ul. 
Nitrianska riešiť prenájmom. Na ponuku majetkovej komisie k prenájmu nereagovali. Pán  
Hladík zaslal odpoveď na oznámenie 3.9.2020 a žiada, aby mesto Trnava odkúpilo jeho 
podiely na pozemkoch za cenu 180,- eur/m2. Majetková komisia navrhla na zasadnutí 
6.10.2020 Jozefovi Hxxxxxx kúpnu cenu 38 eur/m2. 
        Predmetná záležitosť je riešená v uznesení č. 1 a č. 2.  
        V uznesením č. 3 je potrebné doriešiť majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. 
Trnava, určeného na výstavbu verejnoprospešnej stavby cyklochodníka Zelenečská – 
Hraničná popri Trnávke aj s Ing. Miroslavom Pxxxxxxx, vlastníkom pozemku parc. reg. C č. 
6511/135, ktorý nereaguje na ponuky Mesta Trnava na majetkovoprávne usporiadanie časti 
pozemku pod cyklochodníkom s výmerou 27 m2.  
        V uznesení č. 4 sú spracované závery z rokovania 10.8.2020 s Karolom Kxxxxxxx – 
spoluvlastníkom podielu 18/192 na pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1176/1, ktorého 
časti sú určené na rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho. Podiel 72/192 už Mestu 
Trnava odpredal za cenu 20,08 eura/m2. Podiel 18/192 (pripadajúca výmera na pozemkoch, 
ktoré sú určené na rekonštrukciu 981,66 m2) si chce ponechať, aby mohol naďalej prenajímať 
predmetný pozemok, ktorý je aj v spoluvlastníctve Mesta Trnava. 
       Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov 
a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup a podmienky vyvlastnenia. 
Podľa uvedeného zákona musí návrhu na vyvlastnenie predchádzať pokus o dohodu 
o nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku medzi navrhovateľom a vlastníkom pozemku. 
Bezvýslednosť pokusu  dohodou sa preukazuje buď písomným odmietnutím návrhu na 
uzavretie dohody vyvlastňovaným alebo dôkazom o zaslaní a o doručení návrhu na uzavretie 
dohody vyvlastňovanému, najmä doručenkou, ak bol vyvlastňovaný nečinný v lehote 90 dní 
odo dňa, keď mu bol návrh na uzavretie dohody doručený. Vyvlastnenie sa uskutočňuje za 
primeranú náhradu, ktorá sa poskytuje v peniazoch. Podkladom na určenie náhrady za 
vyvlastnenie je všeobecná hodnota pozemku, ktorá sa určí na základe znaleckého posudku 
nie staršieho ako dva roky, pričom náhrada za vyvlastnenie nesmie byť nižšia ako všeobecná 
hodnota určená znaleckým posudkom.  
       Mesto Trnava už vykúpilo väčšinu pozemkov pod plánovaným cyklochodníkom 
Zelenečská – Hraničná  popri Trnávke za cenu určenú znaleckým posudkom č. 19/2016,  t. j. 
8,18 eur/m2.  Tiež aj väčšinu podielov na pozemkoch určených na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie Mikovíniho za cenu určenú znaleckým posudkom č. 115/2018. Cena za pozemok  
parc. reg. E. 1176/1 bola 20,08 eur/m2. 
       V zmysle vyššie uvedeného skutkového a právneho stavu predkladá odbor majetkový 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava na schválenie kúpu pozemkov  pod stavbami 
cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná  popri Trnávke a rekonštrukcia miestnej komunikácie 
Mikovíniho do majetku Mesta Trnava. Predmetné stavby sú v zmysle územného plánu a jeho 
záväznej časti verejnopprospešnou stavbou na úseku dopravy, preto je možné pozemky 
dotknuté predmetnými stavbami vyvlastniť. V prípade, že vlastníci uvedených pozemkov 
neakceptujú návrh Mesta Trnava na uzavretie kúpnej zmluvy, Mesto Trnava podá návrh na 
vyvlastnenie v súlade so zákonom č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb                
a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, za ceny určené znaleckými posudkami č. 111 a 112/2020. 
 
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Súčasťou materiálu boli štyri návrhy uznesenia, o ktorých sa hlasovalo spoločne.  
 Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) boli prijaté uznesenia MZ č. 541, 
542, 543, 544 v zmysle prerokovávaného materiálu.  
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Č. 2.8 
Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 6. 10. 2020  

 V materiáli bol uvedený prehľad o predložených žiadostiach, ktorými sa zaoberala 
majetková komisia a neodporučila ich predložiť na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu.  
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 545 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.9 
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Hlavnej 1 v Trnave  (Marelli Global 
Business Services Europe s. r. o.) 

       Spoločnosť Marelli Global Business Services Europe s. r. o. užíva kancelárske priestory 
nachádzajúce sa na 2. poschodí v objekte radnice na Hlavnej 1. Nájomná zmluva bola 
uzatvorená na dobu určitú od 4. 12. 2019 do 30. 11. 2020 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa spočívajúceho v tom, že nájomca mal uzneseniami MZ č. 221 a 222 z 17. 9. 2019 
schválený prenájom nebytových priestorov v objektoch Hlavná 5 a Trojičné námestie 11, 
v ktorých prebiehali stavebné práce a  potreboval dočasné náhradné priestory. 
        Nájomné bolo stanovené v súlade s VZN 514 o určovaní obvyklého nájomného za 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava vo výške 19 806,30 eura/rok, a 
úhrada nákladov za služby spojené s užívaním priestorov v o výške 15 960,45 eura/rok.        
Listom zo dňa 29. 10. 2020  nájomca  požiadal o predlženie  doby nájmu do 30. 11. 2022.  
Nájomné s použitím aktuálnych minimálnych sadzieb nájomného platných od 1. 7. 2020 bude 
vo výške 20 341,07 €/rok, počnúc rokom 2021 zvyšované o infláciu meny. Výšku nákladov za 
služby spojené s užívaním priestorov navrhuje Odbor organizačný a vnútornej správy (ako 
správca dotknutých priestorov) zatiaľ ponechať na doterajšej úrovni. 
        Podľa ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení ide v tomto prípade o tzv. prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
        Na základe cit. ustanovenia bol zámer predĺžiť dobu nájmu dotknutých nebytových 
priestorov zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním predĺženia prenájmu mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, v období od  
23. 11. 2020 do 8. 12.2020.  
        Predloženým návrhom na predĺženie prenájmu dotknutých nebytových priestorov 
sa zaoberala Majetková komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava, na svojom 
zasadnutí dňa 10. 11. 2020. Majetková komisia odporučila schváliť predĺženie prenájmu 
nebytových priestorov tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 546 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
 
 



25 

 

Č. 2.10 
Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu City Arena Trnava – Objekt „C“ – City Arena,       
a. s. 

       Mesto Trnava obdržalo dňa 20.07.2020 žiadosť spoločnosti City Arena, a. s., Kapitulská 
5, 917 01 Trnava, IČO: 46 682 848, o vydanie súhlasu s použitím pozemkov k vybudovaniu 
inžinierskych sietí, rekonštrukciu verejnej infraštruktúry a majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov k inžinierskym sieťam pre stavbu „City Arena Trnava – Objekt C“ v Trnave, na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, pre účely stavebného povolenia. 
        Samotná stavba „City Arena Trnava – Objekt C“ sa bude nachádzať na pozemkoch vo 
vlastníctve investora. Dotknutými pozemkami vo vlastníctve Mesta Trnava sú priľahlé 
pozemky, ktoré boli podrobne rozpísané v dôvodovej správe. 
         Umiestnenie podzemných rozvodov inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Trnava je možné v zmysle postupu § 14 ods. 1 „Zásad“ , t. j. na takéto pozemky bude 
zriadené odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka siete za 
podmienky poskytnutia primeranej náhrady vlastníkovi pozemku. Vecné bremeno môže byť 
zriadené ako bezodplatné, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.                                                             
Odplata za zriadenie vecného bremena podľa „príkazu primátora mesta č. 4/2020 k určovaniu 
sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava pre 
rok 2020“ je určená na základe dĺžky siete. 
        Podľa postupu v § 14 ods. 4 písm c) „Zásad“, skrinky pre uloženie technológií, t. j. aj 
navrhované rozvodné skrine SR, je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava len v dotyku s fasádou budovy alebo s oplotením, a to v prípadoch, ak ich nie je možné 
umiestniť na pozemku stavebníka. Na takéto pozemky bude zriadené odplatné, časovo 
neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka stavby. Odplata za zriadenie vecného 
bremena je daná podľa „príkazu primátora mesta č. 4/2020 k určovaniu sadzieb pri 
umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava pre rok 2020“. 
       Vecné bremeno, pri preložke kanalizácie a optického kábla bude zriadené v prospech 
investora stavby t. j. spoločnosti  City Arena, a. s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava, IČO: 
46 682 848 s dĺžkou siete a s cenou tak, ako to bolo rozpísané v materiáli. 
       Vybudovanie prípojok, ktoré ovplyvnia a znehodnotia budúce možné využitie pozemku je 
možné umiestniť na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v zmysle postupu § 14 ods. 2 
písm. b)  „Zásad“ , t. j. na takéto pozemky bude zriadené odplatné časovo neobmedzené vecné 
bremeno v prospech vlastníka siete za podmienky poskytnutia primeranej náhrady vlastníkovi 
pozemku. Vecné bremeno môže byť zriadené ako bezodplatné, ak o tom rozhodne mestské 
zastupiteľstvo.  
Odplata za zriadenie vecného bremena podľa „príkazu primátora mesta č. 4/2020 k určovaniu 
sadzieb pri umiestňovaní prípojok inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava pre rok 2020“ je určená na základe dĺžky siete vo výške 51,37 eura/bm. 
         Pre účely vydania stavebného povolenia je potrebné  majetkovoprávne usporiadať časť  
pozemku parcela registra „C“  č. 8836/10 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 406 m2, evidovaný na LV č. 5000, cez ktorú je navrhnuté vybudovanie 
komunikácie, časti cyklochodníka a verejné osvetlenie na Ulici Streleckej v Trnave.  
       Spôsob prevodu komunikácie a časti cyklochodníka vybudovaného na pozemku vo 
vlastníctve Mesta Trnava do vlastníctva Mesta Trnava bol navrhnutý v prerokovávanom 
materiáli.  
       Majetková komisia prerokovala na svojom zasadnutí dňa 03.09.2020 žiadosť spoločnosti 
City Arena, a. s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava, IČO: 46 682 848 a odporučila riešiť tak ako to 
bolo uvedené v návrhu uznesenia.   

 
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 547 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
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Č. 2.11 
Súhlas s použitím pozemkov mesta  na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava – Pri 
Kalvárii, UO02855, 2022“ (SPP - distribúcia, a. s.)  

       Mesto Trnava obdržalo dňa 02.09.2020 žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. IČO: 
35910739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, o vyjadrenie k pripravovanej rekonštrukcii 
STL plynovodov a plynovodných prípojok v Trnave v uliciach Pri kalvárii, Cukrová, Jána 
Hajdóczyho, na pozemkoch vo vlastníctve mesta, pre účely vydania stavebného povolenia. 
Ďalšie lokality zo žiadosti sú riešené osobitným materiálom. 
       Ide o pozemky mesta Trnava v k. ú. Trnava, a to parcely reg. C č. 8790/1 a 9038 (ako 
časť právnej parc. reg. E č. 1612/1) s tým, že pozemky parc. reg. C č. 3468/10, 3468/12 a 
parc. reg. E č. 1611/2 (časť neidentických parc. reg. C č. 3469/1, 8790/1, 9038 a 3469/3) 
zapísané na LV č. 11248 vo vlastníctve SR – v správe Ministerstva hospodárstva SR sú 
súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Je podaný návrh na vklad pod číslom V – 7692/2020,s 
predpokladom, že v čase schválenia tohto návrhu budú pozemky zapísané na LV č. 5000 vo 
vlastníctve Mesta Trnava.  
      Účelom stavby je rekonštrukcia zastaraných existujúcich STL plynovodov a plynovodných 
prípojok z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a funkčnosti plynovodnej siete,  v rozsahu podľa 
priloženej situácie. Zároveň je plynovodná sieť navrhnutá tak, aby kapacitne pokryla existujúci 
stav odberov plynu ako aj predpokladaný ďalší rozvoj. Investorom stavby je SPP – distribúcia, 
a. s. Bratislava. 
      V zmysle §14 ods. 1  Zásad  sa podzemné vedenia umožňuje  umiestňovať v prípade, že 
to umožní ochranné pásmo rozvodov, aj za podmienky umožnenia pripokládky potrebného 
počtu chráničiek mestu Trnava, prípadne inému subjektu založenému mestom, na základe 
osobitnej dohody.  Spoločnosť TT - IT, s. r. o.  v prípade plynovodov nežiada z bezpečnostných 
dôvodov o pripokládku HDPE chráničiek pre potreby mestskej optickej siete. V zmysle §14 
ods. 1  Zásad  bude oprávnený z vecného bremena zmluvne zaviazaný hradiť budúce náklady 
spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri investíciách vlastníka pozemku. 
      Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 10.11.2020 zaoberala žiadosťou a po 
prerokovaní materiálu odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava akceptovať vecné 
bremeno, ktoré vzniklo podľa plynárenského zákona č. 67/1960 Zb. so zahrnutím ochranných 
pásiem uvedeného vecného bremena, nakoľko v minulosti nebola zákonom určená povinnosť 
zápisu vecného bremena do pozemkových kníh v prípade, že sa jedná rekonštrukciu rozvodov 
plynu na rovnakých pozemkoch ako pôvodné rozvody vrátane ochranných pásiem s tým, že 
navrhuje toto vecné bremeno ako bezodplatné.  
      Vzhľadom na to, že ide o takéto pozemky, komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Trnava súhlasiť so stavbou podľa projektu schváleného v stavebnom konaní a zároveň 
musia byť splnené podmienky uvedené vo vyjadrení OÚRaK/38065-96592/2020/Hn 
z 24.09.2020 ako aj ďalšie podmienky súvisiace s pripravovanou rekonštrukciou rozvodov 
plynu ulíc Pri kalvárii, Cukrová a Hajdóczyho, ktoré rozpísané v dôvodovej správe.  
      V závere spravodajskej správy JUDr. Tomašovičová požiadala o vypustenie slov „ktoré sú“ 
z návrhu uznesenia z bodu 2. Súhlasí.  
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 548 
v zmysle prerokovávaného materiálu a technickej opravy v bode 2. Návrhu uznesenia.  
 
 
 
Č. 2.12 
Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava a zriadenie vecného bremena na stavbu 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 1, 
Trnava“  (STEFE Trnava, s.r.o.)  
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       Termoklima, s.r.o., Poprad ako spracovateľ projektu na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších 
sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 1, Trnava“, a zároveň splnomocnenec 
investora stavby, ktorým je STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36 277 215, Františkánska 16, 917 32 
Trnava, požiadala o súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na uvedenú 
stavbu, ktorej predmetom je rekonštrukcia zásobovania teplom pre objekty, napojené 
z centrálnej VS Družba 1 na ulici Spartakovská a ul. V.Clementisa v Trnave. V rámci stavby 
bude v trase existujúceho vykurovacieho rozvodu a v jeho ochrannom pásme uložený nový 
podzemný sekundárny rozvod tepla, s napojením jednotlivých bytových domov v ich 
strojovniach. 
       Podľa predloženého projektu je celková dĺžka rozvodov 1 144,50 m. Rozvodmi majú byť 
zasiahnuté nasledovné pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava, v k.ú. Trnava: parc. reg. "C"  
parc. č. 5671/13, 5671/52, 5671/92, , 5671/95, 5671/100  a  5671/376, zapísané na LV č. 5000  
a pozemok parc. reg. "C"  parc. č. 5670/3, zapísaný na LV č. 12446. 
       Stavbou rozvodov budú dotknuté areály materských škôl na Spartakovskej 6 
a Spartakovskej 10. Z tohto dôvodu boli oslovení o vyjadrenie príslušní správcovia, čo je 
uvedené v dôvodovej správe.  
        Odbor územného rozvoja a koncepcií   z dôvodu kolízie stavby so stavbou Mesta Trnava 
"Cyklotrasa Spartakovská ulica - napojenie k City Aréne, časť A", ktorá bude hradená 
z eurofondov, neodporúčal majetkovej komisii  konanej dňa 19.5.2020 vyhovieť žiadosti 
spoločnosti STEFE  o použitie pozemkov mesta na stavbu "Rekonštrukcia vonkajších 
sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 1, Trnava" a požadoval viesť v tejto veci 
rokovanie. To sa uskutočnilo 17.6.2020 a došlo na ňom k ústupku zo strany STEFE, ktorý  
spočíva v tom, že úsek rozvodu ÚK a TÚV s dĺžkou cca 24 m na časti pozemku parc.č. 
5671/92 pod novým chodníkom a miestnou komunikáciou sa zrealizuje až po uplynutí 5 rokov 
od zrealizovania stavby mesta Trnava. Táto skutočnosť aj s ďalšími technickými podmienkami 
sú obsiahnuté v novom stanovisku OÚRaK/35779-104011/2020/Hn zo dňa 26.10.2020. Po 
odpočítaní dĺžky nerealizovaného úseku z celkovej dĺžky rozvodov bude aktuálne realizovaná 
dĺžka rozvodov 1.120,50 m.   
         V zmysle §14 ods. 1  „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom   
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" v platnom znení podzemné vedenia rozvodov 
inžinierskych sietí , v prípade ak nevzniká vecné bremeno zo zákona, je možné umiestňovať 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta tak, že na takéto pozemky bude zriadené odplatné časovo 
neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka, príp. prevádzkovateľa siete. Odplata za 
zriadenie vecného bremena  je vzhľadom na dĺžku siete 1 120,50 m  stanovená v zmysle 
Príkazu primátora mesta č. 4/2020  vo výške 1 621,93 eura.  
         Zriadenie vecného bremena podlieha  v zmysle § 4 ods. 4. písm. o)  Zásad  mestskému 
zastupiteľstvu. V zmysle §14 ods. 1 písm.c)  Zásad  sa podzemné vedenia umožňuje  
umiestňovať v prípade, že to umožní ochranné pásmo rozvodov, aj za podmienky umožnenia 
pripokládky potrebného počtu chráničiek mestu Trnava, prípadne inému subjektu založenému 
mestom, na základe osobitnej dohody.  Spoločnosť TT - IT, s.r.o.  má záujem o pripokládku 
jednej HDPE chráničky 40 mm po celej dĺžke trasy. Chráničku a jej pokládku zabezpečí TT - 
IT, s.r.o.  po dohode s investorom stavby. 
        Vzhľadom na uvedené skutočnosti majetková komisia na rokovaní dňa 10.11.2020 
odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením stavby pri splnení podmienok 
uvedených v stanoviskách OÚRaK/35779-29887/2020/Hn zo dňa 14.5.2020 a OÚRaK/35779-
104011/2020/Hn zo dňa 26.10.2020  a tiež odporúča schváliť zriadenie odplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v 
k.ú. Trnava v zmysle porealizačného geodetického zamerania stavby v prospech  STEFE 
Trnava, s.r.o., IČO 36 277 215, Františkánska 16, 917 32 Trnava na umiestnenie stavby 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 1, Trnava“  
za odplatu, ktorá bola  stanovená v zmysle Príkazu primátora mesta č. 4/2020. V prípade, že 
k uzavretiu zmluvy dôjde až v dobe, keď bude v platnosti nová výška odplaty, bude jej výška 
primerane upravená. 
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        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 549 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.13 
Výpožička nehnuteľností v areáli cintorína na Ulici Terézie Vansovej v Trnave (Mesto 
Trnava – Rímskokatolícka cirkev-farnosť Trnava - sv. Mikuláša)  

 Od 1.6.2020 začalo Mesto Trnava prevádzkovať pohrebiská na území mesta Trnava, 
vrátane cintorína na ul. T.Vansovej v Trnave. Celý areál cintorína – pozemky parc. reg.“C“ 
parc.č. 2537/1 ostatná plocha s výmerou 37109 m2, parc.č. 2537/2 zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 47 m2 a parc.č. 2537/3 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 342 m2  
ako   aj budovy bez súpisného čísla na pozemkoch parc.č. 2537/2 (kaplnka) a parc.č. 2537/3 
(dom smútku) sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Trnava – sv. Mikuláša, 
zapísané na LV č. 240, k.ú. Trnava. 
        V zmysle §17 ods.  zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  prevádzkovanie pohrebiska 
zahŕňa aj správu márnice, domu smútku, údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 
V súčasnosti je dom smútku v havarijnom stave, má poškodenú strechu, zateká do priestorov, 
v ktorých sa nachádza chladiace zariadenie a celkovo tieto priestory nespĺňajú funkčné, ani 
estetické požiadavky na tento druh budovy. Taktiež sú v zlom technickom stave komunikácie 
a oplotenie cintorína. Pri údržbe zelene – pri potrebe výrubu drevín musí mesto Trnava 
vyžiadavať súhlas vlastníka pozemku na každú drevinu. 
       Vzhľadom na uvedené skutočnosti dáva odbor komunálnych a cintorínskych služieb 
požiadavku na zabezpečenie výpožičky objektov, nachádzajúcich sa v areáli cintorína od 
Rímskokatolíckej cirkvi. Taktiež má požiadavku na rekonštrukcie objektov a zakomponovanie 
splnomocnenia Mesta Trnava na všetky úkony spojené s výrubom drevín do zmluvy 
o výpožičke. 
        Na základe rokovania vedenia Mesta Trnava  s vedením arcibiskupského úradu bolo 
dohodnuté, že Mesto Trnava skoncipuje zmluvu na výpožičku nehnuteľností v areáli cintorína 
na dobu 30-50 rokov s podmienkou, že Mesto Trnava sa bude o objekty starať, spravovať ich 
a investovať do ich opráv. Podmienkou je tiež zachovanie objektov len na účely spojené 
s cintorínskymi a pohrebnými službami.  
       Zákony uvedené v materiáli, ani iná legislatíva v pôsobnosti ministerstva financií, 
neobsahujú žiadnu reštrikciu, ktorá by zakazovala  použitie prostriedkov obcí do cudzieho 
majetku, t. j. ponecháva v tomto smere obci plnú kompetenciu autonómne rozhodnúť a použití 
vlastných finančných prostriedkov. 
       Majetková komisia mestského  zastupiteľstva  Mesta Trnava  sa na zasadnutí dňa 
10.11.2020 zaoberala uvedenou problematikou a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
výpožičku horeuvedených pozemkov a objektov na nich, nachádzajúcich sa v areáli cintorína 
na ul. T. Vansovej v Trnave od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Trnava – sv. Mikuláša na 
obdobie 30 rokov s tým,  že Mesto Trnava sa bude o objekty starať, spravovať ich, investovať 
do ich opráv a zachová ich využitie len na účely spojené s cintorínskymi a pohrebnými 
službami. Zároveň odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rekonštrukciu uvedených 
objektov.   
       Majetková komisia zároveň po rokovaní predložila Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Trnava 
– sv. Mikuláša požiadavku na súhlas so zakomponovaním splnomocnenia Mesta Trnava na 
všetky úkony spojené s výrubom drevín do zmluvy o výpožičke. 
 
       Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
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       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 550 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.14 
Súhlas s použitím pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava na stavbu "OTP – Pawtrans 
Slovakia, s. r. o., Bulharská 40, Trnava“  (SWAN, a. s.)  

       SWAN, a.s., v zastúpení spoločnosťou OTNS, s.r.o., požiadala  o súhlas s umiestnením 
optickej telekomunikačnej siete  v rámci stavby „OTP – Pawtrans Slovakia, s.r.o., Bulharská 
40, Trnava“  na pozemku parc.reg. „E“ parc.č. 1176/1, v rámci ktorej má byť pod komunikáciou 
a priľahlým chodníkom na ul. Mikovíniho vedená prípojka s dĺžkou 13 m.   
       Odbor územného rozvoja  a koncepcií súhlasí s uvedenou stavbou za splnenia 
podmienky, že pretláčka pod komunikáciou a chodníkom bude zrealizovaná v zmysle žiadosti 
v hĺbke min. 1 m po terénom. Realizáciou navrhovanej stavby nesmie prísť k negatívnemu 
ovplyvneniu plánovanej investičnej akcie Mesta Trnava, týkajúcej sa rekonštrukcie Mikovíniho 
ulice. Koordináciu stavieb je možné konzultovať s odborom investičnej výstavby MsÚ. 
       Na uloženie optickej siete sa vzťahuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, kedy uložením dochádza k vzniku zákonného vecného bremena, za ktoré má 
v zmysle § 66 ods. 5  uvedeného zákona vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nárok na 
primeranú náhradu za nútené obmedzenie jej užívania. Výška náhrady je v zmysle tohto 
ustanovenia zákona predmetom dohody medzi stavebníkom a vlastníkom nehnuteľnosti. 
        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 rozvody elektronických komunikačných sietí, v prípadoch vzniku zákonného vecného 
bremena, umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta za podmienky poskytnutia 
jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností.  
       Jednorazovou primeranou náhradou sa v tomto prípade rozumie, že investor týchto sietí 
umožní pripokládku potrebného počtu chráničiek mestu, na základe osobitnej dohody. 
TT-IT, s.r.o., správca mestskej optickej siete TOMNET, požaduje pripokládku 1x HDPE 
chráničky priemeru 40 mm,  ak bude možná aj v pretlaku pod komunikáciou. 
        V prípade neumožnenia pripokládky sa má výška jednorazovej primeranej náhrady 
stanoviť podľa dĺžky siete, čo v tomto prípade podľa "Príkazu primátora mesta č. 4/2020                  
k určovaniu sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Trnava pre rok 2020" pri dĺžke siete 13 m  zodpovedá sume 216,27  eura. Je potrebné však 
brať do úvahy, že Mesto Trnava je len spoluvlastníkom pozemku, v podiele 3738798/4445280 
(to je cca 84/100). 
Vzhľadom na túto skutočnosť majetková komisia odporúčala v prípade neumožnenia 
pripokládky zníženie sadzby primerane spoluvlastníckemu podielu Mesta Trnava  na 181,90 
eura. 
       Majetková komisia po prerokovaní žiadosti dňa 10.11.2020 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením stavby „OTP – Pawtrans Slovakia, s.r.o., Bulharská  40, 
Trnava“  na pozemku  parc.reg. „E“  parc.č. 1176/1 v k. ú. Trnava, ktorý je v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava v podiele 3738798/4445280,  podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom.   
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 551 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
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Č. 2.15 
Súhlas s použitím pozemku mesta Trnava na stavbu „TT_Starohájska_pripojenie 
OLT“  (Orange Slovensko, a. s.)  

       Orange Slovensko, a.s., v zastúpení spol. SUPTel, s.r.o., požiadala pre účel ohlásenia 
drobnej stavby o vyjadrenie k telekomunikačnej stavbe  „TT_Starohájska_pripojenie OLT“ na 
pozemku parc.č. 5671/6, k.ú. Trnava, v rámci ktorej má byť na Starohájskej ul. v Trnave 
uložený  optický kábel s dĺžkou 11 m v HDPE rúre. Výkopy sa budú vykonávať ručne. Pri 
stavbe dôjde k zásahu do zelene – dotknuté plochy budú osiate trávovým semenom. 
      Odbor územného rozvoja  a koncepci súhlasí s uvedenou stavbou za splnenia podmienok, 
uvedených vo vyjadrení OÚRaK/38303-99940/2020/Hn  zo dňa 8.10.2020.    
        Na uloženie optickej siete sa vzťahuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, kedy uložením dochádza k vzniku zákonného vecného bremena, za ktoré má 
v zmysle § 66 ods. 5  uvedeného zákona vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nárok na 
primeranú náhradu za nútené obmedzenie jej užívania. Výška náhrady je v zmysle tohto 
ustanovenia zákona predmetom dohody medzi stavebníkom a vlastníkom nehnuteľnosti. 
       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 rozvody elektronických komunikačných sietí, v prípadoch vzniku zákonného vecného 
bremena, umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta za podmienky poskytnutia 
jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností.  
      Jednorazovou primeranou náhradou sa v tomto prípade rozumie, že investor týchto sietí 
umožní pripokládku potrebného počtu chráničiek mestu, na základe osobitnej dohody. 
TT-IT, s.r.o., správca mestskej optickej siete TOMNET, nepožaduje  v tomto prípade 
pripokládku chráničiek pre potreby mestskej optickej siete. 
     Vzhľadom na vyššieuvedené skutočnosti sa výška jednorazovej primeranej náhrady 
stanoví podľa dĺžky siete, čo v tomto prípade podľa "Príkazu primátora mesta č. 4/2020 k 
určovaniu sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Trnava pre rok 2020" pri dĺžke siete 11 m  zodpovedá sume 216,27  eura. 
      Majetková komisia po prerokovaní žiadosti dňa 10.11.2020 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením stavby „TT_Starohájska_pripojenie OLT“ na pozemku 
parc.č. 5671/6 v k.ú. Trnava podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom  
v prospech Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, Bratislava,  
IČO 35 697 270, a to za jednorazovú odplatu 216,27 eura, za splnenia podmienok, 
stanovených vo vyjadrení OÚRaK/38303-99940/2020/Hn  zo dňa 8.10.2020.   
 
  Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 552 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.16 
Prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 2 v Trnave - TT-IT, s. r. o. 

        TT-IT, s. r. o. využíva nebytové priestory v objekte súpisné číslo 243, na ulici Trhová 2 
v Trnave, na 4.poschodí o výmere 19,91 m² na základe Súhlasu primátora mesta Trnava od 
01.03.2020. Nebytové priestory využívajú ako skladové priestory, pričom Zmluva o nájme 
nebytových priestorov bola uzatvorená na dobu určitú od 01.03.2020 do 28.02.2021. 
       Dňa 8.10.2020  bola spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. doručená žiadosť TT-IT, s. r. o., 
Trhová 2, 917 01 Trnava, IČO: 44 102 771 o zmenu doby nájmu nebytových priestorov 
v objekte súpisné č. 243, na ulici Trhová 2 v Trnave, na 4.poschodí o výmere 19,91 m² na dobu 
neurčitú.  
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Informácia, že nebytový priestor je voľný, nebola zverejnená, nakoľko mesto Trnava vyjadrilo 
zámer o budúcom užívaní daných nebytových priestorov. 
        Z uvedených dôvodov 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 predkladáme materiál do 
Mestského zastupiteľstva ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
       Zámer prenajať majetok z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 23.11.2020. 
       Žiadateľ nemá podlžnosti voči Mestu Trnava ani organizáciám, ktoré boli Mestom Trnava 
zriadené.  
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 553 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Č. 2.17 
Zmena doby výpožičky nebytových priestorov v objekte na Ulici Saleziánska 21 -  
Trnavská arcidiecézna charita 

        Trnavská arcidiecézna charita je vypožičiavateľom nebytových priestorov na ulici 
Saleziánska 21 v Trnave na základe Súhlasu primátora mesta Trnava, o čom bola následne 
vypracovaná informatívna správa na 9.zasadnutie Mestskej rady (uznesenie MR č. 206/2020 
zo dňa 23.6.2020) od 01.08.2020. Nebytové priestory o celkovej výmere 234,88 m2  využívajú 
za účelom dočasného umiestnenia sociálnej služby – Nízkoprahového denného centra, pričom 
Zmluva o výpožičke bola uzatvorená na dobu určitú od 01.08.2020 do 31.07.2021. Energie 
a služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov si hradí vypožičiavateľ. 
        Dňa 26.10.2020  bola spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. doručená žiadosť Trnavskej 
arcidiecéznej charity, Hlavná 43, 917 01 Trnava, IČO: 356 02 619 o zmenu doby výpožičky 
nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 7178, na pozemku parcelné číslo 5292/33, v k. 
ú. mesta Trnava na ulici Saleziánska 21 v Trnave na dobu neurčitú. Dôvodom je, že budovu, 
v ktorej doteraz poskytovali služby  Nízkoprahového denného centra, čaká rekonštrukcia , 
ktorá bude ukončená až v roku 2023. Zároveň potrebujú predložiť Implementačnej agentúre 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o výpožičke platnú po dobu 
financovania zamestnancov prostredníctvom tejto agentúry, čo je do 31.12.2022. 
        Informácia, že nebytový priestor je voľný, nebola zverejnená, nakoľko mesto Trnava 
vyjadrilo zámer o budúcom užívaní daných nebytových priestorov. Z uvedených dôvodov 
predkladáme materiál do Mestského zastupiteľstva ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom rozhodne trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
        Zámer dať majetok do výpožičky z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 23.11.2020. 
       Žiadateľ nemá podlžnosti voči Mestu Trnava ani organizáciám, ktoré boli Mestom Trnava 
zriadené.  
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 554 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
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 V úvodnej časti rokovania bol do programu rokovania zaradený na základe odporúčania 
mestskej rady ďalší majetkový materiál : 
 
Č. 2.18 
Ukončenie výpožičky časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli Mozartova 10 
(Slovenský skauting – 2. Zbor dlhých mačiek Trnava) z dôvodu doručenej žiadosti 
doterajšieho vypožičiavateľa o skončenie výpožičky dohodou, ku dňu 31.12.2020  

 Slovenský skauting – 2. Zbor dlhých mačiek Trnava, o. z  užíva, v súlade so zmluvou 
o výpožičke zo dňa 11. 8. 2016, časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli bývalej základnej 
školy na Ulici Mozartova 10 za účelom vybudovania komunitnej záhrady. Výpožička pozemku 
je uzatvorená na dobu určitú do 12.8.2021. Listom zo dňa 30.11.2020 vypožičiavateľ požiadal 
o ukončenie výpožičky a navrhuje previesť výpožičku na občianske združenie Lepšia Trnava. 
       Na schválenie mestskému zastupiteľstvu predkladáme ukončenie výpožičky dohodou. 
       Prevod výpožičky na nového vypožičiavateľa a následné predĺženie doby výpožičky 
podlieha schváleniu MZ  ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý musí byť zverejnený min. 
15 dní pred schvaľovaním mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta a na internetovej 
stránke mesta. Materiál v tejto veci bude spracovaný po doručení žiadosti od  OZ Lepšia 
Trnava.      
          
Rozprava: 
 Bc. Mgr. Eduard Guniš, poslanec MZ – žiadal odpoveď na svoje tri otázky. Zaujímal sa, či 
bola informácia o možnosti výpožičky zverejnená aj pre niekoho iného. Ďalej čo je to osobitný 
zreteľ v tomto materiáli a či je predpoklad na akú dobu bude výpožička pre Občianske 
združenie Lepšia Trnava.  
 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – v úvode pre nových poslancov spomenul genézu 
vzniku komunitnej záhrady na Mozartovej 10.  Uviedol, že k iniciovaniu vzniku tohto nápadu 
ho inšpirovala školská dochádzka v tomto objekte, v ktorom bola základná škola. V areáli boli 
zriadené políčka, o ktoré sa starali samotní žiaci a vtedy vznikol k tomu aj jeho citový vzťah. 
Z okna svojho predchádzajúceho bydliska mal výhľad do tohto areálu, ktorý chátral a vtedy 
vznikol u neho nápad vytvoriť prvú komunitnú záhradu. V tejto súvislosti bolo založené 
Občianske združenie Trnavská alternatíva, ktorému sa s pomocou aj pani Viery Žuborovej 
podarilo získať grant v roku 2016, z prostriedkov ktorého bolo zakúpené náradie, domček na 
jeho uskladnenie, vysadený bol jedlý park, niekoľko stromov a kríkov, zorganizované boli aj 
viaceré brigády. Pri realizácii komunitnej záhrady vtedy aktívne pomáhal, ako jediný z Lepšej 
Trnavy, aj súčasný poslanec Martin Uhlík a tiež sa zapájal aj poslanec Peter Šujan. Po 
realizácii projektu odporučil výpožičku komunitnej záhrady pre skautov, aby projekt zostal čisto 
občiansky, teda apolitický, pretože záhradu budovali obyvatelia Prednádražia a dobrovoľníci. 
Odporučil uvedomiť si, že Lepšia Trnava je politické združenie, ktoré má poslanecký klub 
v mestskom zastupiteľstve, mnohí členovia združenia sú poslancami mestského 
zastupiteľstva, resp. primátor bol predseda tohto občianskeho združenia, čo považuje za 
konflikt záujmov, keďže primátor mesta bude dokumenty k výpožičke podpisovať za Mesto 
Trnava. Rovnako nevie, aký dôvod hodný osobitného zreteľa bude v tejto súvislosti uvedený. 
Vyslovil obavu z toho, akým spôsobom, resp. kľúčom sa budú prideľovať políčka v komunitnej 
záhrade, či nebudú prideľované len sympatizantom občianskeho združenia. Položil otázku, 
prečo by si komunitnú záhradu mala ukoristiť Lepšia Trnava, ale odporučil ju poskytnúť inému 
občianskemu združeniu, prípadne spoločenstvu vlastníkov bytov, ktoré má o ňu záujem. 
Následne informoval o záujme založiť občianske združenie tými, ktorí tam v tomto období majú 
políčka, čo považoval za najlepšie riešenie a jeho členom by mohlo byť aj mesto z dôvodu 
kontroly. Skauti, ako je to zrejmé z priloženého listu, boli postavení pred hotovú vec a museli 
súhlasiť, čo bolo možno podmienené poskytnutím dotácie. Ďalej sa pýtal, prečo si Lepšia 
Trnava nezriadi komunitnú záhradu v inom priestore, ale chce si privlastniť to, čo budovali 
dobrovoľníci.   
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že ide o bludy, fabulácie a hoaxy, 
ktoré niekedy inokedy popíše.  
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 Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – v krátkosti reagoval na poslanca Lančariča. Skonštatoval, 
že súčasťou materiálu je list slovenského skautingu z ktorého citoval ...žiadame o zrušenie 
výpožičky k 31.12.2020... Prevzatie komunitnej záhrady Lepšou Trnavou je dočasné, aby 
prebehli potrebné veci a vyzval poslanca Lančariča, že ak má niekoho apolitického, kto by 
záhradu prevzal, nech ho poskytne.      
 Ing. Andrej Farkaš, poslanec MZ – uviedol, že odkedy sa prisťahoval na Prednádražie do 
záhradky sa dostal cez poslanca Martina Uhlíka. O chod záhrady sa stará Uhlík, ktorý nosí 
políčka, on mu osobne pomáha s dovážaním hliny, rieši komunikáciu so záhradkármi. Osobne 
spracoval i prehľad políčok a tých, ktorí sa o ne starajú. V chode záhrady pomáha i pán Juraj 
Svrček, ktorý je predsedom občianskeho združenia. Spoločne so svojim svokrom tam 
vybudoval prístrešok a altánok, na ktorý bol poskytnutý príspevok z výboru mestskej časti – 
na komunitný projekt. Obrátil sa na poslanca Lančariča s otázkou, ako sa stará o komunitnú 
záhradu v ostatnom čase okrem toho, že mal ten nápad. Zároveň spomenul spolitizovanie veci 
poslancom Lančaričom cez článok v médiách v súvislosti so záujmom o políčka, bez 
konzultácie s ostatnými. Následne skonštatoval, že poslanec Lančarič sa zúčastnil len jednej 
brigády, pričom on osobne chodí kopírovať kľúče, a stará sa o chod komunitnej záhrady s tými, 
ktorých uviedol vyššie. Zároveň uviedol, že vec, ktorá je predmetom prerokovávania, bola 
vopred komunikovaná i s poslancom Lančaričom, keďže skauti boli na výpožičke len pro 
forma, niekedy sa zúčastňovali brigád a ukončenie výpožičky privítali.   
       Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – vyjadril sa k článku, na čo ho oslovil novinár Pavol 
Machovič, ktorý mal záujem záhradu spropagovať s tým, aby sa informácie o políčkach dostali 
aj na verejnosť. Že v tom čase políčka neboli pripravené, keďže sa robia postupne, považoval 
za irelevantné, a zámerom bolo tiež poskytnúť priestor políčok aj iným. Spomenul osobnú 
účasť na viacerých brigádach v tomto roku, napr. pri kopaní základov na domček, polievanie 
stromov, odstraňovanie buriny, ... s čím sa nechváli na sociálnych sieťach. Opätovne podotkol, 
že ide o komunitnú záhradu, o ktorú sa má starať komunita, čo bolo aj zmyslom projektu.     
       p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – uviedol, že poslanci sa bavia o spolitizovaní políčok 
a prebiehajúcu diskusiu nechápe. Uviedol, že veliteľ skautov, Miloš Bučka, je už 6 rokov 
členom komisie mládeže a športu, ktorý je prítomný pri schvaľovaní dotácií a pridelenie dotácie 
skautom, ktorá bude podmienená odovzdaním komunitnej záhrady, si nevie predstaviť. Pozval 
poslanca Lančariča na najbližšie rokovanie komisie za účelom konfrontácie vecí, ktoré boli 
povedané.  
 Mgr. Ľubica Horváthová, poslankyňa MZ -  nechápala vec, ktorá sa rieši a odporučila 
kolegom poslancom, aby si to vybavili mimo rokovaciu miestnosť.   
       Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ – informoval, že návrh vychádza z toho, že prichádzali 
faktúry za vodu, čo sa muselo riešiť so skautami, vybavovali sa veci súvisiace s kosením 
a problematicky sa riešili rozličné situácie. Predloženým návrhom sa všetko zjednoduší 
a politizáciu v tom nevidí. 
 Ing. Andrej Farkaš, poslanec MZ – z toho, čo odznelo, navrhol materiál z rokovania 
stiahnuť a požiadal poslanca Lančariča, aby v komunitnej záhrade našiel dosť ľudí na 
založenie občianskeho združenia. Žiadosť o výpožičku nech predložia na mesto a hlasovať 
bude o tom mestské zastupiteľstvo, aby to bolo politicky korektné.       
 Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – reagoval na predrečníkov a uviedol, že vo funkcii 
zástupcu primátora úhradu vody, resp. pokosenie trávy vyriešil telefonátom za pár minút. 
Opätovne uviedol, že komunitná záhrada je projektom aj na stretávanie ľudí, ktorí vedú deti 
k spoznávaniu prírody a pestovateľských prác, s rozvojom komunitného života.  
S návrhom poslanca Farkaša súhlasil a uviedol, že rád sa bude angažovať pri vytvorení 
apolitického občianskeho združenia, ktorého členom osobne nebude.     
       p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – v nadväznosti na prebiehajúcu diskusiu ju žiadal ukončiť.  
   
       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky vznesené neboli. 
       Hlasovaním (za 17, proti 2, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 556 
v zmysle návrhu poslanca Farkaša, ktorým bol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva 
stiahnutý a vytvorením apolitického občianskeho združenia bol poverený poslanec Lančarič, 
s termínom predloženia veci na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.  
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Materiál č. 3.1 
Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 
roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2030 

Spravodajca: Ing. Martina Repčíková 
 

V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 
predpisov je existencia PHSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu                       
a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta.  

V súčasnosti platný strategický dokument mesta Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030 schválilo 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 867/2014 na svojom rokovaní dňa 09.09.2014. 
Aktualizácia dokumentu bola schválená  uznesením č. 298 zo dňa 16.12.2015, a to v súlade 
s operačnými programami programového obdobia 2014 – 2020, schválenými koncom roka 
2014.  

V súčasnej situácii, kedy končí programové obdobie vzťahujúce sa na roky 2014-2020, by 
bolo najvhodnejšou cestou spracovanie nového programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta. Nakoľko na národnej úrovni nie sú k dnešnému dňu spracované 
nové východiskové dokumenty, mesto spracovalo druhú aktualizáciu v súčasnosti platného 
dokumentu - predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Trnava na obdobie 2014–2023 s výhľadom do roku 2030.  

V čase, kedy mestá a obce budú mať k dispozícii strategické východiskové dokumenty 
pre programové obdobie rokov 2021-2027, Mesto Trnava pristúpi k spracovaniu nového 
dokumentu, ktoré bude reflektovať nové programové obdobie. 

Predkladaná aktualizácia plánu zohľadňuje doteraz známe informácie a plánované priority 
pre programové obdobie na roky 2021-2027. Riadiaci a monitorovací výbor pre PHRSR návrh 
aktualizácie schválil dňa 18.11.2020.  

 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 556 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
 
Materiál č. 4.1 
Návrh na ukončenie členstva vo Francúzsko-Slovenskej obchodnej komory 
k 31.12.2020 

Spravodajca: Ing. Martina Repčíková 
 
        Francúzsko-Slovenská obchodná komora bola založená v súlade s ustanoveniami 
zákona  č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v znení 
neskorších predpisov. Komora má záujem na rozvoj francúzsko-slovenských hospodárskych 
vzťahov, dcérske spoločnosti francúzskych právnických osôb, združenia so sídlom 
v Slovenskej republike.  
Komora je nezisková organizácia a svoju činnosť vykonáva z členských príspevkov svojich 
členov, z osobitných darov, dotácií alebo fondov.  

       Hlavným predmetom  činnosti Komory je: podporovať rozvoj francúzsko-slovenských 
hospodárskych vzťahov; prezentovať, propagovať, koordinovať a ochraňovať hospodárske 
a profesijné záujmy svojich členov; napomáhať stretávaniu a výmenám informácií medzi 
svojimi členmi;  uľahčovať nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými a francúzskymi 



35 

 

podnikmi, občanmi a inštitúciami; organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, 
diskusií a vedeckých podujatí, výstav pre všeobecnú verejnosť.  
       Členstvo mesta Trnava vo Francúzsko-Slovenskej obchodnej komory bolo schválené 
uznesením č. 51/2003  Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava dňa 25.02.2003.  
       Členské príspevky boli stanovené radou Francúzsko-Slovenskej obchodnej komory. Pre 
mestá a obce je v súčasnosti výška ročného členského príspevku 150,- eur.  
Členské príspevky od vstupu mesta Trnava do Komory boli k dnešnému dňu vo  výške  2 040,-  
eur a hradené  z programu č. 21 – Administratíva, členské príspevky.   
       Mestský úrad v Trnave navrhol Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava ukončiť členstvo 
vo Francúzsko-Slovenskej obchodnej komore z dôvodu nenaplnenia očakávaných prínosov 
z Komory pre mesto Trnava. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Hlasovaním (za 16, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 557 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
 
Materiál č. 4.2 
Návrh na ukončenie členstva v Združení opevnených miest „WALLED TOWNS 
FIENDSHIP CIRCLE“ k 31.12.2020 

Spravodajca: Ing. Martina Repčíková 
 
       Združenie bolo založené ako fórum pre spoločne záujmy historických opevnených miest       
v roku 1989, ako reakcia na Európsky rok cestovného ruchu. Medzinárodné združenie je 
zamerané na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja historických opevnených miest. V čase 
vstupu mesta Trnava malo združenie 140 členov. Členské mestá majú možnosť využívať 
výhody ako prezentácia na celosvetovej úrovni, účasť na odborných seminároch či uverejnenie 
prezentácie mesta a jeho hradobného systému na internetovej stránke združenia 
www.walledtowns.com.  

       Hlavným predmetom  činnosti združenia je: podporiť priateľstvo medzi obyvateľmi 
všetkých vekových kategórií v komunitách  opevnených miest; podporiť opevnené mestá a 
ich históriu v dnešnej dobe; vytvoriť stratégie plánovania a zachovania historických miest; 
zveľadiť komunitu členov;  vymeniť si poznatky a skúsenosti z rôznych smerov. 

       Členstvo mesta Trnava  do medzinárodného Združenia opevnených miest bolo schválené 
uznesením č. 798/2010  Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava dňa 23.02.2010.  
       Členské príspevky sú určené stanovami Združenia opevnených miest. V súčasnosti je 
výška ročného členského príspevku 300,- eur.  
Členské príspevky od vstupu mesta Trnava do združenia sú v celkovej výške  3 000,- eur.  
Členské príspevky sú hradené  z programu č. 21 – Administratíva, členské príspevky.   
        Mestský úrad v Trnave navrhol Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava ukončiť členstvo 
v Združení opevnených miest  „WALLED TOWNS FRIENDSHIP CIRCLE“ z dôvodu 
nenaplnenia očakávaných prínosov združenia pre mesto Trnava. 

 
   Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s technickou úpravou - v celom texte dokumentu sa upravuje anglický názov združenia 
nasledovne: „WALLED TOWNS FRIENDSHIP CIRCLE“. 

 
       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Hlasovaním (za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 558 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  

http://www.walledtowns.com/
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Materiál č. 5.1 
Schválenie kultúrnej stratégie mesta Trnava 

Spravodajca: Mgr. Peter Cagala 
 
      V materiáli boli uvedené základné rámce a východiská pre kultúrnu stratégiu mesta Trnava 
na roky 2021-2026, čo bolo podrobne rozpísané v dôvodovej správe. Dôvodom vypracovania 
materiálu bola potreba mesta vytvoriť stratégiu rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá 
by sa zaradila medzi prioritné rozvojové dokumenty mesta. Potreba podrobnejšej 
a štruktúrovanej stratégie v tejto oblasti súvisí aj s kandidatúrou mesta na Európske hlavné 
mesto kultúry 2026. Schválením materiálu prijme mesto rozvojové a strategické rámce, ktoré 
budú základom pre rozvoj kultúry, tvorbu kultúrnej infraštruktúry a rolu kultúry v budúcnosti 
mesta. 
      Materiál vychádzal z analýzy podpory kultúry v Trnave v rokoch 2015-2019  
a participatívneho procesu s obyvateľmi a aktérmi kultúry, ktorý prebehol v septembri 2020 
ako súčasť prípravy kandidatúry mesta na predmetný projekt. Všetky záležitosti boli v materiáli 
podrobne rozpísané.  
       Schválením materiálu sa spustí proces prípravy podrobnej stratégie rozvoja kultúry 
a kreatívneho priemyslu pozostávajúci z  konkrétnych opatrení, akčného plánu a rozpočtu, 
ktoré budú sfinalizované v roku 2021. 
 
 Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
pripomienok.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 559 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
       JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – poďakoval za spracovanie kvalitného 
materiálu a jeho spracovateľovi a celému tímu poprial veľa úspechov pri napĺňaní kultúrnej 
stratégie. 
 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“ 

Spravodajca: Ing. Martina Repčíková 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 29.10.2019 výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56. 
Výzva je otvorená, termín uzavretia aktuálneho hodnotiaceho kola je 02.11.2020 a uzavretie 
nasledujúceho hodnotiaceho kola je stanovené na 31.12.2020.  

Mesto Trnava predložilo v rámci uvedenej výzvy žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“.  

Predmetom projektu je vybudovanie novej kompostárne v Trnave. Územie navrhovanej 
kompostárne  sa  nachádza  severovýchodne od existujúcej skládky odpadov v Trnave                    
v bezprostrednej blízkosti existujúcej skládky. Stavba  nemá  nároky  na demolácie  a rúbanie 
narastlej zelene, pozemok je  v súčasnosti  voľný, územie  je  čiastočne upravené.  

Stavenisko  je  situované na  parcelách  číslo 10751/3 a 10753/8  vo  vlastníctve  mesta 
Trnava, v katastrálnom území Trnava. Výstavbou nebudú  dotknuté  žiadne kategórie  
chránených  území ani  chránené  stromy. Technológia a zariadenie  sa  nenachádzajú                    
v ochrannom  pásme vodných  zdrojov ani  v záujmovom území ochrany prírody. 

Architektonické riešenie je dané účelom využitia stavby. Stavba je osadená na vyčlenenej 
ploche pozemku 10751/76, pričom dispozičné riešenie navrhovanej kompostárne vychádza         
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z technologických potrieb prevádzky. Areál kompostárne bude oplotený a napojený 
prístupovou komunikáciou na existujúcu cestu v areály skládky. Vstupný biologicky 
degradovateľný odpad bude do kompostárne privážaný nákladnými zbernými automobilmi cez 
existujúcu vstupnú bránu areálu skládky, kde je umiestnená existujúca vstupná váha. Táto 
bude slúžiť aj pre účely navrhovanej kompostárne. 

Systém je založený na polopriepustných membránach GORE s kontrolovaným 
prevzdušňovaním základky. Technologický proces bude prebiehať v 8 ks kompostovacích 
boxov.  

V prerokovávanom materiáli bola podrobne rozpísaná technologická a rozpočet projektu.  
Celkové výdavky projektu boli vypracované podľa projektovej dokumentácie projektu - stavba 
(rozpočet projektu) a cenového prieskumu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
(technológia + zberné nádoby). 
        Prípadné neoprávnené výdavky pre projekt spolu s 5 %-ným spolufinancovaním 
oprávnených výdavkov budú hradené z rozpočtu mesta Trnava.  
  
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
        Materiál bol z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý v úvodnej časti rokovania na 
základe poslaneckého návrhu.   
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol  od 
21.10.2020 do 24.11.2020 

Spravodajca: Ing. Monika Černayová 
 

V súlade s § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov hlavná kontrolórka predložila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava 
informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 21.10.2020 
do 24.11.2020. 

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 
bol schválený uznesením č. 452/2020 na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava konanom dňa 30.6.2020. 

Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých 
prípadov boli uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly.  

Správa bola písaná vzhľadom na dodržanie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj 
ustanovenia § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zákona o finančnej kontrole je 
kontrola skončená dňom zaslania správy z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je najskôr 
vypracovaný návrh správy z kontroly. V prípade, že kontrolovaný subjekt (ďalej povinná 
osoba) 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. V prípade, ak povinná osoba podá námietky, 
kontrola preverí ich opodstatnenosť, opodstatnené námietky zohľadní v správe a pri 
neopodstatnených námietkach uvedie zdôvodnenie, ktoré oznámi povinnej osobe v správe. 
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. 
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  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 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 560 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
 
Materiál č. 7.2 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2021 

Spravodajca: Ing. Monika Černayová 
  
 Podľa § 18f  ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sú ustanovené 
úlohy hlavného kontrolóra, je povinnosťou predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť 
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý má byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním 
v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Interval šiestich mesiacov je 
zosúladený s prvým kalendárnym polrokom 2021. 
 Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bol hlavnou kontrolórkou 
predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov t. j. od 1. januára do 
30. júna 2021, s obsahom ktorého podrobne informovala poslancov. 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mestského úradu a tiež 
na internetovej a intranetovej stránke mesta dňa 23. novembra 2020, t. j. min. 15 dní pred 
zasadnutím Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. 
 
  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 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 561 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
 
Materiál č. 8.1 
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava     
k termínu konania MZ 8.12.2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale  od 
15.10.2020 do 18.11.2020 

Spravodajca: Ing. Martina Stanová 
 
   Štandardný materiál, ktorým sa vyhodnocovalo plnenie uznesení mestského 
zastupiteľstva v danom intervale a predložené boli návrhy gestorov na zmenu textu, resp. 
zmenu termínu plnenia uznesení.   
 
        Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
s doplnením návrhu uznesenia: 
a/ doplniť v bode 1. Schvaľuje nový bod a8) s textom: 
 

Predkladá: Odbor majetkový 
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Uznesenie (orgán): MZ č. 344/2020 

Názov uznesenia K prenájmu časti pozemku na vybudovanie chodníka ku 

kontajnerovému stojisku na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave  

Navrhovaná zmena: V bode 2. Schvaľuje,   

za text „ 12,38 m2 za cenu 2,544 eura/rok/m2“  sa dopĺňa text: „t. j. 

celkom 31,50 eura/rok“  

a za text „ Dom Centrum Trnava, s.r.o., Tehelná 3/A, 917 01 Trnava“ 

sa dopĺňa text: „ na dobu neurčitú, zo začiatkom nájmu odo dňa 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy“   

Dôvod zmeny: Doplnenie informácií k uzatvoreniu zmluvy 

       Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  
       O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne.  
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 562 
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady.  
 
 
 

                                                                                       
 V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod 9. „Rôzne“.  
 V tomto bode programu boli v úvodnej časti rokovania zaradené dva písomné materiály : 
 
Materiál č. 9.1 
Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného 
mestského rozvoja Trnava 

S obsahom materiálu prítomných oboznámila Ing. Katarína Koncošová, PhD., prednostka 
Mestského úradu v Trnave.  
 
       Hlavným účelom tohto memoranda je najmä: určiť územie udržateľného mestského 
rozvoja Trnava ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu; 
spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie UMR Trnava ako súčasť 
Integrovanej územnej stratégie trnavského kraja s využitím postupov podľa Jednotného 
metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR 
v programovom období 2021 – 2027; zriadiť Kooperačnú radu UMR Trnava ako koordinačný 
nástroj funkčného mechanizmu partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS 
UMR Trnava s určením základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej 
spolupráce. 
       Zúčastnené strany sa dohodli, že územie udržateľného mestského rozvoja Trnava tvorí 
územie mesta Trnava a týchto navzájom katastrálne susediacich obcí: Bohdanovce nad 
Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, 
Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince a Zeleneč. 
     Celkový počet obyvateľov UMR Trnava je 92 363.  
     Vyššie uvedené zúčastnené strany podpisom tohto memoranda deklarujú, že v rámci tejto 
spolupráce budú dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenia udržateľného 
rozumného (smart) rozvoja územia za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených 
záujmov sociálno-ekonomických partnerov v území UMR.   
     Súčasťou prerokovávaného materiálu bol text Memoranda o spolupráci na príprave 
Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Trnava. 
  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 563, 
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo memorandum na vedomie.  
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Materiál č. 9.2 
Určenie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórky Mesta Trnava 

S obsahom materiálu prítomných oboznámila Ing. Martina Stanová, vedúca odboru 
organizačného a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave.  
 
 Plat hlavnej  kontrolórky Mesta Trnava ustanovený podľa § 18 c ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je prepočítaný ako 2,47 – násobok 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok 
na základe údajov ŠÚ SR. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve 
SR v roku v roku 2019 dosiahla výšku 1092,00 eur, z čoho vyplýva, že plat hlavnej kontrolórky 
mesta Trnava predstavuje sumu 2697,24 eura. Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na 
celé euro nahor, teda po zaokrúhlení  predstavuje sumu 2698,- eur. 
       Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu v súlade 
s § 18c ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č.  369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s článkom 1 ods. 3 Odmeňovacieho poriadku funkcionárov 
mesta Trnava, ktorý je  účinný dňom 01.04.2018 až do výšky 30% z platu určeného  v súlade 
s § 18c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
        Hlasovaním prijaté rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava o výške 
mesačnej odmeny a termínu bude zapracované do návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou 
materiálu.   
 
Rozprava: 
 PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora mesta -  navrhla odmenu 
vo výške 25 %, čo odôvodnila tým, že je to dostatočne vysoké percento a výrazne sa nelíši ani 
od odmeny predchodcu.  
 
 Ďalšie pripomienky k návrhu na rokovaní mestského zastupiteľstva neodzneli. 
       O návrhu poslankyne Nemčovskej i o uznesení sa hlasovalo súčasne.  
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 564, 
ktorým bola určená mesačná odmena vo výške 25 % z mesačného platu hlavnej kontrolórke 
s účinnosťou od 1.1.2021.  
 
 
 
 V bode „Rôzne“ boli  zaznamenané aj návrhy JUDr. Petra Bročku, LL.M., primátora         
mesta :  
 
a/ Poverenie nového sobášiaceho 
Na základe žiadosti poslankyne RNDr. Gabriely Cabanovej predložil primátor návrh na jej 
poverenie vykonávaním aktov uzavretia manželstva pred orgánom mesta vo volebnom období 
2018 – 2022 s účinnosťou od 1.1.2021. 
 
 Pripomienky k návrhu na rokovaní mestského zastupiteľstva neodzneli. 
  Hlasovaním (za 23, proti 2, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 565 
tak ako ho prezentoval primátor mesta. Uznesením bola poslankyňa Gabriela Cabanová 
poverená na vykonávanie aktov uzavretia manželstva s účinnosťou od 1.1.2021. 
 
 
b/ Podpora výstavby novej nemocnice 
Primátor mesta informoval poslancov o neformálnom stretnutí s novým riaditeľom Fakultnej 
nemocnice Trnava pánom Štrojfom. Na stretnutí okrem iného riaditeľ prezentoval aj svoju 
víziu, ktorú odkomunikuje s vládou SR, o nutnosti vybudovať novú blokovú nemocnicu priamo 
v areáli súčasnej nemocnice, s objemom investície cca 250 mil. eur. Primátor podotkol, že 
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tieto diskusie prebiehali aj s predchádzajúcim pánom riaditeľom, takže zo svojej strany vyjadril 
podporu takémuto projektu. Riaditeľ sa vyjadril, že možno by mu v rokovaniach pomohlo aj 
oficiálne uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré následne primátor prezentoval.  
 
 Pripomienky k návrhu na rokovaní mestského zastupiteľstva neodzneli. 
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 566, 
ktorým mestské zastupiteľstvo podporilo výstavbu novej nemocnice v stavebnotechnickom 
prevedení monobloku v areáli súčasnej Fakultnej nemocnice Trnava s tým, že poskytne 
súčinnosť a spoluprácu pri procesoch súvisiacich s výstavbou novej nemocnice v prípade 
realizácie uvedeného investičného zámeru.  
 
 
       Ďalšie podnety v tomto bode programu už neodzneli.  
 Týmto bol bod „Rôzne“ uzavretý. 
 
 
 Nasledoval bod 10. „Interpelácie poslancov“. 
 
 
S interpeláciami vystúpil :  
 
Bc., Mgr. Eduard Guniš, poslanec MZ 
predložil dve interpelácie, ktoré vyplývajú z požiadaviek rezidentov tohto mesta : 
 
a/ sťažený prístup seniorov do objektu mestskej polikliniky Starohájska 
Záležitosť si bol na základe podnetu občana osobne preveriť a zistil, že vstup, ktorý viedol 
priamo k výťahom je uzatvorený z dôvodu nariadenia hygienikov. Podotkol, že dôchodcovia 
sa hlavne v zimných mesiacoch majú problém dostať do polikliniky po schodoch, ktoré sú 
strmé a plošiny sú ťažko prístupné.  
Žiadal preto, aby sa vstup do polikliniky priamo k výťahom otvoril, s použitím 
epidemiologických opatrení.  
 
b/ na žiadosť obyvateľov Kamenáča - požiadať Železnice SR o osadenie závor na 
železničnom priecestí 
Konštatoval, že v tejto lokalite sa výrazne zmenili podmienky, Kamenáč je husto obývaný, 
preto požiadavku na osadenie závor považoval za opodstatnenú.   
 
c/ pochvala za kvalitnú realizáciu rekonštrukcie MK Špačinská cesta 
Uviedol, že rekonštrukciou sa znížila hlučnosť, spomalil sa prejazd, čo je možno nevýhodou 
pre sanitné vozidlá, avšak sú zriadené odstavné pruhy, kde sa dá vyhnúť.  
 
  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – dúfa, že sa mestu podarí vymeniť aj koberec 
na komunikácii Špačinská už v budúcom roku. Žiadosť súvisiacu s umiestnením závor na 
železničnom priecestí sprocesuje mestský úrad. A k interpelácii, ktorá sa týkala mestskej 
polikliniky, dal priestor na vyjadrenie jej riaditeľovi.  
 PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta – uviedla, že 
s pánom docentom, ktorý požiadavku v súvislosti so vstupom do mestskej polikliniky inicioval, 
rozprávala včera. Mesto spraví všetko, v súlade s hygienickými opatreniami, avšak i 
s opatreniami na zníženie úrazov na plošinách a schodoch. Zároveň sa vec odkomunikuje 
i s hygienikmi, koľko vchodov a za akých podmienok je možné do takéhoto zariadenia otvoriť, 
aby bolo mesto ústretové v tejto veci pre seniorov a imobilných.  
 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ SSS – reagoval na interpeláciu a uviedol, že záležitosti 
v poliklinike sú riešené vzhľadom na požiadavky regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v súlade platným uznesením k epidemiologickej situácii. V prípade zhoršenia poveternostnej 
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situácie, vznikom námrazy, bude zabezpečené otvorenie tohto vstupu pre imobilných občanov. 
Riaditeľ konštatoval, že mestská poliklinika má trinásť vstupov, v súvislosti s vznikom 
pandémie COVID 19 boli zredukované na tri, keďže ďalšie hygienou povolené neboli.   
 
 RNDr. Gabriela Cabanová, poslankyňa MZ – informovala o doručenom maily s pochvalou 
nového osvetlenia na Špačinskej ceste a osvetlenia priechodu na Bučianskej a Veternej ulici. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – skonštatoval, že na budúci rok je 
naplánovaných viacej priechodov, čo bude závisieť od rozpočtovaných prostriedkov. Rieši sa 
i záležitosť grafického podsvietenia jedného priechodu, čo však bude závisieť od vyjadrenia 
príslušného odboru polície.   
 Ďalšie interpelácie, resp. podnety na rokovaní mestského zastupiteľstva zaznamenané 
neboli.   
 
 Ďalším bodom programu bol 11. „Rekapitulácia uznesení“.   
  
 Za návrhovú komisiu Ing. Katarína Koncošová, PhD., prednostka Mestského úradu 
v Trnave zrekapitulovala uznesenia z 12. riadneho zasadnutia; prijaté boli uznesenia od č.  528 
do č. 566, vrátane. 
 
  
 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – skonštatoval, že týmto bol program 
rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný. 

 Poďakoval prítomným za účasť a rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
ukončil. 

Skonštatoval, že blížiace sa vianočné sviatky budú aj po epidemiologickej stránke 
náročné, poprial ich prežiť v kruhu rodín a svojich najbližších, v šťastí a pokoji.  
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Peter  B r o č k a, LL. M.                      Ing. Katarína Koncošová, PhD. 
             primátor mesta            prednostka MsÚ  
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