Zápisnica
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2021 spôsobom online, cez MS TEAMS
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2021 spôsobom online, cez MS TEAMS
Na rokovaní boli pripojení:
24 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Ing. Monika Černayová, hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu
9 vedúcich odborov mestského úradu a útvarov
4 riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom
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 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta
Trnava č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta
Trnava v znení VZN č. 524
2.1 Zriadenie príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“
3.1 Organizačno-procesné zmeny na úrovni Mesta Trnavy a mestom riadených
organizácií
4.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území mesta Trnava

Rekapitulácia uznesení
Záver
Rokovanie mestského zastupiteľstva z poverenia primátora mesta viedla PhDr. Eva Nemčovská,
PHD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta.
Ešte pred otvorením rokovania uviedla, že zasadnutie sa v dôsledku pretrvávajúcej pandemickej
situácie spojenej s ochorením COVID 19 uskutočňuje online, prostredníctvom MICROSOFT TEAMS.
Podstatou tohto spôsobu rokovania bolo to, že v rokovacej miestnosti bol prítomný len obslužný
personál pre techniku a to v obmedzenom počte a dvaja zástupcovia primátora. Ostatní prizvaní
účastníci online rokovania, teda poslanci mestského zastupiteľstva, spravodajcovia materiálov, či už
z mestského úradu alebo mestských organizácií a členovia návrhovej komisie boli pripojení zo svojho
domáceho, resp. iného prostredia, teda mimo rokovacej miestnosti.
Rokovanie bolo bez účasti verejnosti.
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Predsedajúca privítala pripojených poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Skonštatovala, že v úvode online rokovania bolo zaprezentovaných 24 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa neospravedlnil žiaden poslanec; neskoršie
pripojenie nahlásil len poslanec Juraj Fuzák.
Overená bola zápisnica z 13. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. februára
2021, ktorej overovateľmi boli poslanci Ing. Peter Šujan a Mgr. Ondrej Štefánik. Za overovateľov
zápisnice vystúpil poslanec Štefánik, ktorý skonštatoval, že zápisnica súhlasí s priebehom rokovania
a obidvaja overovatelia potvrdili jej obsah podpisom.
Za overovateľov zápisnice zo 4. mimoriadneho zasadnutia boli predsedajúcou určení poslanci MZ :
Ing. Peter Šujan a Mgr. Ondrej Štefánik.
Pracovné predsedníctvo tvorí v zmysle čl. 7 ods. 10 Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava : primátor, prvý a druhý zástupca primátora mesta a zástupcovia
poslaneckých klubov.
Predsedajúca skonštatovala, že vzhľadom na neprítomnosť primátora mesta a obmedzený počet
prítomných v rokovacej miestnosti, za predsedníckym stolom budú iba dvaja zástupcovia primátora.
Návrh uznesení predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhová komisia, ktorej zloženie bolo pre
online zasadnutie nasledovné: JUDr. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu a vedúci odborov: Ing.
Martina Repčíková a Ing. Maroš Škoda.
Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.
Návrh programu vyplynul z riešenia záležitostí, ktorých dôvod prerokovania bol uvedený
v jednotlivých materiáloch.

Mestská rada mesta Trnava na mimoriadnom zasadnutí 6. apríla 2021 odporučila návrh programu
rokovania mestského zastupiteľstva bez úprav.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli k programu rokovania zaznamenané tieto vystúpenia:
p. Adam Peciar, poslanec MZ – predložil návrh na stiahnutie z rokovania bodu č. 2.1. ako už
vopred avizoval kolegom poslancom. Chcel by štruktúru delenia organizácie Správy kultúrnych
a športových zariadení prebrať, vzhľadom aj na budúce kroky, či už v súvislosti so zakladaním ďalších
organizácií alebo riešeniu jestvujúcej. Žiadal tomu venovať väčší priestor a zanalyzovať ďalšie kroky,
čo bude mesto stáť táto organizácia alebo ďalšie, ak by sa na športové areály zakladali ďalšie
spoločnosti. Odporučil tento materiál odložiť a posunúť ho do ďalšieho zasadnutia a tým vytvoriť
priestor na diskusiu a zorientovanie sa aj tých poslancov, ktorí nie sú do tejto záležitosti tak
zainteresovaní.
Mgr. Tibor Pekarčík, druhý zástupca primátora - vystúpil s formálnou záležitosťou. Z logického
hľadiska odporučil vymeniť poradie prerokovania materiálov č. 2.1 a č. 3.1.
Ing. Katarína Koncošová, PhD. – uviedla, že materiály č. 2.1 a č. 3.1 na seba logicky nadväzujú.
Nielen to, čo sa bude dnes riešiť, ale potom tie nasledujúce úkony, napr. živnostenské oprávnenia
a pod. Skonštatovala, že je problémom stiahnuť len jeden z týchto materiálov.
p. Adam Peciar, poslanec MZ – reagoval na výzvu predsedajúcej, či trvá na svojom
pozmeňovacom návrhu. Na základe informácií, ktoré odzneli, svoj návrh spresnil tak, že odporúča
stiahnuť z rokovania materiál č. 2.1 a č. 3.1.
Ing. Katarína Koncošová, PhD. – požiadala predsedajúcu dať zahlasovať aj o stiahnutí materiálu
č. 4.1, ktorý tiež s týmto súvisí.
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Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – najskôr sa spýtal na formu prihlasovania sa poslanca
do rozpravy. Skonštatoval, že návrhy do programu môžu dávať len poslanci, nie prednosta úradu,
nevie ako má vnímať návrh, ktorý pred chvíľou zaznel, na stiahnutie všetkých troch bodov.
Ing. Katarína Koncošová, PhD. – ospravedlnila sa a uviedla, že nič nenavrhovala, ale upozornila
na logickú nadväznosť týchto materiálov.
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora – vyzvala poslanca Peciara na
predloženie návrhu na stiahnutie z rokovania všetkých troch materiálov č. 2.1, 3.1 a 4.1.
p. Adam Peciar, poslanec MZ – požiadal prednostku mestského úradu o vysvetlenie logickej
nadväznosti týchto materiálov, napr. ako súvisí materiál č. 4.1 s materiálom č. 2.1.
JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ – reagoval na požiadavku poslanca a uviedol, že pokiaľ by sa
neprerokovala kultúrna organizácia, ktorá nadväzuje na organizačné a procesné zmeny, ak sa
preklopia pohrebiská na staronovú organizáciu za zmenených parametrov, bolo by nelogické, aby
organizácia, ktorá bude spravovať pohrebiská, spravovala aj kultúrne zložky. Ide teda o logicky
a vecné usporiadanie vecí. Zároveň uviedol, že k materiálu č. 3.1 k usporiadaniu Správy kultúrnych
a športových zariadení, ktorej idú pohrebiská do správy, nadväzuje materiál č. 4.1, ktorým sa
schvaľuje forma prevádzkovanie pohrebísk. Upozornil, že ak nie je vôľa rokovať o jednom z týchto
materiálov, tak odklad by mali dostať všetky tri materiály.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – súhlasil s tým, čo povedal pán Kršiak, že materiály č. 2.1,
3.1, 4.1 korelujú a v prípade, že niektorý z nich by sa neschválil, ostatné by sa museli prepracovať,
čo sa už v rámci tohto mestského zastupiteľstva nestihne. Ale tiež vyjadril súhlas s návrhom kolegu
Peciara, pretože považuje za formálne nešťastné, ak sa takto závažné organizačné zmeny riešia
prostredníctvom mimoriadneho zasadnutia, naviac aj online formou. Uviedol, že v žiadnom materiáli
nenašiel informáciu, že by boli prerokované v niektorej z odborných komisií, ktoré má mestské
zastupiteľstvo zriadené. Prerokovanie v odborných komisiách považoval za dosť zásadné, pretože
boli zriadené na to, aby sa kultúrna, športová komisia vyjadrili, ako majú fungovať kompetencie na
úrovni mesta a tiež sa zaujímal o ekonomické súvislosti tak ako to naznačil poslanec Peciar, o čom
nie je v materiáloch žiadna zmienka. Vyjadril sa, že bude hlasovať tak ako to poslanec Peciar naznačil.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – podotkol, že vždy sa musí predpokladať, že niektorý
z materiálov nebude schválený, takže je to to isté, akoby sa niektorý z nich vyradil. Existuje
jednoznačne právny postup, že ak na seba nadväzujú niektoré kroky a niektorý z nich nie je
schválený, alebo z bodu programu vypadne, tak tie ostatné platia v takom rozsahu, v akom sú
použiteľné. Ak tá nadväznosť tam bola, a norma nebola schválená, tak v tejto časti to platiť nebude.
Neodporúčal preto vydierať sa, že ak sa zahlasuje za jeden z návrhov, tak sa musí zahlasovať aj za
ostatné. Podotkol, že nič také možné nie je a každý poslanec hlasuje podľa vlastného uváženia.
Uviedol, že nemyslí si, že ak sa stiahne jeden z materiálov, tak sa musia stiahnuť aj ostatné.
p. Adam Peciar, poslanec MZ – vystúpil s tým, že trvá na svojom pozmeňovacom návrhu,
stiahnuť z rokovania len materiál č. 2.1.
Ďalšie pripomienky k návrhu programu neboli vznesené a pristúpilo sa k
programu a jeho zmenám.

hlasovaniu o návrhu

Zaprezentovaných poslancov: 24.
Hlasovaním (za 19, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bol schválený návrh programu, ktorý bol
zverejnený, s výnimkou materiálu č. 2.1, ku ktorému vzniesol návrh na stiahnutie z rokovania
poslanec Peciar.
Zaprezentovaných poslancov: 24.
Hlasovaním (za 6, proti 12, zdržali sa 5, nehlasoval 0) nebol schválený návrh poslanca Peciara
k programu rokovania.
Návrh poslanca Pekarčíka bol technického charakteru, keďže išlo len o zmenu v poradí
prerokovávania materiálov, preto sa o ňom osobitne nehlasovalo.
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Návrhová komisia následne predložila návrh uznesenia k programu rokovania 4. mimoriadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Zaprezentovaných poslancov: 23.
Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 606, ktorým
bol program rokovania 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
schválený v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania.
Následne poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k prerokovaniu schváleného programu
rokovania.

Materiál č. 1.1
Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava
č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení
VZN č. 524
Spravodajca: Ing. Zuzana Bodišová
Mestu Trnava bol Okresnou prokuratúrou Trnava doručený protest prokurátora č. Pd 23/21/22072 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trnava č. 511 o pravidlách času predaja a času
prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 524.
Potreba zosúladenia predmetného VZN č. 511 s právnym poriadkom SR bola namietaná
v nasledovných častiach VZN:
- v čl. 2 VZN - základné pojmy, a to že nad rámec zákona alebo v rozpore so zákonom definuje
niektoré pojmy, niektoré pojmy definuje zmätočne, príp. nepresne alebo niektoré zákonné pojmy
nesprávne aplikuje na dané nariadenie
- v čl. 3 – základné povinnosti podnikateľov (nesprávne preberanie právnych predpisov,
neexistencia oprávnenia mesta ukladať povinnosti)
- v čl. 4 – čas prevádzkovania (nejednoznačnosť písm. c) a písm. d) v odseku 1, ako aj v odseku 3
pri reprodukovanej hudbe)
- v čl. 5 – jednorazové predĺženie prevádzkovej doby (nejasnosť úpravy, obmedzovanie výkonu
podnikateľskej činnosti)
- v čl. 6 – kontrolná činnosť (kontrola dodržiavania VZN nepatrí poslancom, povereným
zamestnancom mesta a nadbytočná úprava vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi)
- v čl. 7 – sankcie (povinnosť uložiť pokutu, nie možnosť, pričom uloženie sankcie vyplýva priamo
zo zákona, na ktorú úpravu mesto nemá oprávnenie).
Mesto Trnava pri posúdení uvedeného podnetu vychádzalo najmä zo stanoviska Najvyššieho
súdu SR (rozsudok NS SR č. 8Sžp 1/2010), podľa ktorého Slovenská republika je právny štát, ktorý
je založený na princípoch právnej istoty a predvídateľnosti právnych noriem, pričom nejasné
a neurčité právne normy nemožno aplikovať a vykladať na ťarchu adresáta právnej normy, ale vždy
na ťarchu tvorcu právnej normy.
Ďalej bola preskúmaná doterajšia rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky
v súvislosti s normotvornou činnosťou obcí a miest, najmä.
- Nález Ústavného súdu SR sp. Zn. I. ÚS 56/2000 z 18.10.2001, uverejnený v Zbierke zákonov SR,
čiastka 194 pod č. 486/2001 „Výpočet samosprávnych funkcií obce uvedený v § 4 ods. 3 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov treba interpretovať reštriktívne tak,
že do samosprávnej pôsobnosti obce patria iba tie záležitosti, ktoré sa svojou povahou dotýkajú
územných samosprávnych celkov (miestnych záujmov obyvateľstva), za ktoré môžu obce niesť
samostatne aj zodpovednosť.“
- Nález Ústavného súdu SR sp. Zn. I. ÚS 53/00 z 25.4.2002, uverejnený v Zbierke zákonov SR,
čiastka 109 pod č. 251/2002 „Všeobecne záväzným nariadením ani v samostatnej pôsobnosti obce
nemožno upravovať „miestne záležitosti“ v rozpore s existujúcou zákonnou úpravou.“
Na základe uvedeného a súčasne v rámci procesu vybavenia protestu prokurátora v danej veci
bolo mestskému zastupiteľstvu navrhnuté vyhovieť protestu prokurátora a VZN č. 511 zrušiť
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a nahradiť ho novým VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Trnava.
Dôvod prerokovania materiálu na mimoriadnom MZ podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava:
Protest prokurátora č. Pd 23/21/2207-2 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trnava č. 511
o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 524 je
potrebné prerokovať v lehotách určených zákonom č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení.
Protest prokurátora č. Pd 23/21/2207-2 bol doručený Mestu Trnava elektronicky dňa 25.1.2021.
Materiál je predložený z dôvodu jeho prerokovania v zákonnej lehote, ktorú by nebolo možné dodržať
pri zaradení materiálu do najbližšieho riadneho zasadnutia MZ.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Zaprezentovaných poslancov: 24.
Hlasovaním (za 21, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 607, ktorým
mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie predmetný protest prokurátora a vyhovelo protestu.
Verbálne vyhlásenie k hlasovaniu učinil poslanec Adam Peciar, ktorý bol tiež za schválenie
uznesenia, avšak pri hlasovaní mal technický problém.

Materiál č. 3.1
Organizačno-procesné zmeny na úrovni Mesta Trnavy a mestom riadených organizácií
Spravodajca: Ing. Katarína Koncošová, PhD.
V záujme optimalizovať a zefektívniť organizáciu práce a správu majetku mesta, a to aj vo
vzťahu k predmetu činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava sa
navrhuje:
- upraviť organizačnú štruktúru mestského úradu, konkrétne vykonať presun činností súvisiacich
s prevádzkovaním pohrebísk na území mesta Trnava a prevádzkou bikesharingu pod mestskú
príspevkovú organizáciu Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (s účinnosťou od
1.5.2021 pod názvom „Mestské služby mesta Trnava“)
- zveriť do správy príspevkovej organizácie Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
nehnuteľný a hnuteľný majetok súvisiaci s prevádzkovaním pohrebísk a delimitovať pracovnoprávne
vzťahy s tým súvisiace zo štruktúry mestského úradu
V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
„Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný
poriadok mestského úradu.“
Materiál sa predkladal Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava aj v súlade s § 13 ods. 4 písm.
d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Primátor
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku
mestského úradu.“
Cieľom predloženého materiálu je informovať poslancov mestského zastupiteľstva o zmenách
Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave vykonaných Dodatkom č. 5 účinných od 1.5.2021
Organizačné zmeny sa predpokadajú nasledovne:
a)
zrušenie organizačnej zložky Odboru komunálnych a cintorínskych služieb MsÚ „Úsek
cintorínskych služieb - referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov“
b)
prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z Mesta Trnava, Mestského úradu
v Trnave, Úseku cintorínskych služieb - referátu správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov v rozsahu
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20 funkčných miest podľa § 28 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce na preberajúceho
zamestnávateľa Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
c)
presun prevádzky systému zdieľaných bicyklov – Bikesharing a s tým súvisiaci prechod práv
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z Mesta Trnava pod Správu kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava.
V súlade s ustanovením § 237 Zákonníka práce boli organizačné zmeny vopred prerokované so
zástupcami zamestnancov - základnou organizáciou SLOVES pri Mestskom úrade v Trnave.
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí „Obec hospodári so svojím majetkom
samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len "správca"), ktorým je jej
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.“
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve „Obec môže prevádzkovať pohrebisko
sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho
prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.“
Ukazovatele procesnej a ekonomickej efektivity navrhovaných organizačno-procesných zmien:
Zámer (procesný, organizačný)
vytvorenie mestskej organizácie, ktorá bude zabezpečovať výkon mestských komunálnych
činností a služieb
Sledovaný cieľ:
spravovanie a prevádzkovanie majetku mesta a súčasne možnosť poskytovania
podnikateľských služieb
Zámer (ekonomický):
Mesto Trnava nemá oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Za účelom realizácie
podnikateľskej činnosti má mesto zriadené príspevkové organizácie.
Ekonomický efekt daného presunu činnosti spočíva v existujúcej štruktúre organizácie zabezpečené činnosti a procesy, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie organizácie v rozsahu
verejného obstarávania, právneho, personálneho, mzdového, ekonomického útvaru. Cintorínske
služby budú začlenené ako nové stredisko do existujúceho funkčného celku.
Po rozšírení činnosti o pohrebné služby, prípadne o iné činnosti s charakterom podnikania je
predpoklad krytia výdavkov z príjmov získaných v tejto oblasti
V súvislosti s prevádzkou bikesharingu sa jedná o nastavenú službu poskytovanú občanom,
ktorej ťažiskom je zabezpečenie jej technickej stránky. Dôvodom presunu je teda charakter
príspevkovej organizácie, jej technické a personálne vybavenie.
Sledovaný cieľ:
Nastavenie cintorínskych a pohrebných služieb s väčším rozsahom poskytovaných služieb pre
občanov. Zabezpečenie príjmu z poskytovaných služieb. Úspora výdavkov pri zabezpečovaní bežnej
údržby objektu, údržby zelene atď. z titulu disponovania technickým a personálnym zabezpečením.
Legislatívne východiská:
Podmienka v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
kedy príspevková organizácia je na rozpočet obce zapojená príspevkom, kedy spravidla menej ako
50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami, bude po reorganizácií činností a ich zefektívnenia
v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dodržaná.
Dôvod prerokovania materiálu na mimoriadnom MZ podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava:
Materiál bol predložený z dôvodu potreby optimalizovať a zefektívniť organizáciu práce a správu
majetku mesta prostredníctvom mestských príspevkových organizácií.
Uvedené vyplýva z presunu činností súvisiacich s prevádzkovaním pohrebísk na území mesta
a prevádzkou bikesharingu pod mestskú príspevkovú organizáciu.
Skutočnosti, ktoré si z časového hľadiska vyžiadali uvedené organizačné zmeny spočívajú v potrebe
bezodkladného získania živnostenského oprávnenia na výkon činností pre oblasti:
prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
výkonu stavebných prác v záujme ich ďalšieho spoplatnenia.
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Získanie uvedených živnostenských oprávnení sa vyžaduje pre výkon vybraných činností (napr.
nakladanie s ostatkami) a poskytovanie služieb (napr. stavebné práce a stavebná príprava hrobových
miest) pre komerčné účely, ktoré nie je tohto času možné vykonávať v podmienkach mesta.
Mesto Trnava tohto času nedisponuje žiadnymi živnostenskými oprávneniami, pričom nie je ani
účelné viazať podnikateľské oprávnenia na Mesto Trnava (Mestský úrad) a preto je opodstatnené
z pohľadu plynutia času bezodkladne optimalizovať činnosti príspevkových organizácií a uskutočniť
navrhované organizačné zmeny.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Zaprezentovaných poslancov: 24.
Hlasovaním (za 20, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 608 v zmysle
prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 2.1
Zriadenie príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“
Spravodajca: Ing. Katarína Koncošová, PhD.
1. Dôvody založenia nového právneho subjektu
Majetok obce možno použiť predovšetkým na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na samotný
výkon samosprávy obce, pričom obec má právo zveriť svoj majetok do správy organizáciám, ktoré
založila alebo zriadila. Pod správou obecného majetku rozumieme oprávnenie majetok obce držať,
užívať ho, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom a zásadami hospodárenia s majetkom
obce.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) obec pri výkone samosprávy o. i. utvára a chráni zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára
podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava tohto času spravuje kultúrne zariadenia
a objekty, ktorých je vlastníkom Mesto Trnava.
Vzhľadom na organizačno-procesné zmeny súvisiace s predmetom činnosti Správy kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava a zmenou jej úloh (prevádzka pohrebísk) sa s ohľadom na
podporu a rozvoj kultúry v meste Trnava javí ako vhodné z organizačného hľadiska vyčleniť činnosti
v oblasti kultúry a správu s tým súvisiaceho majetku pod samostatný subjekt, a to príspevkovú
organizáciu Mesta Trnava.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 138/1991“) obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo
prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.
2. Postup pri zriadení príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“
Vzťah medzi mestom Trnava ako zriaďovateľa a príspevkovou organizáciou budú špecifikované
v zriaďovacej listine a štatúte organizácie.
Zriadenie príspevkovej organizácie predpokladá podanie žiadosti o pridelenie IČO podľa § 10 ods. 3
zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, prípravu zriaďovacej
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listiny, štatútu organizácie, vymenovanie riaditeľa, vydanie organizačného poriadku organizácie, príp.
ďalších dokumentov.
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie musí podľa § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahovať:
a) označenie zriaďovateľa,
b) názov rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vylučujúci možnosť zámeny s
názvom iných právnických osôb, jej sídlo a identifikačné číslo,
c) formu hospodárenia,
d) dátum zriadenia rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
e) vymedzenie predmetu činnosti,
f) označenie štatutárneho orgánu,
g) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej
organizácii zverený do správy pri jej zriadení,
h) určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriaďuje.
Všetky výdavky spojené so zriadením organizácie nemožno v súčasnom období presne predpokladať
a vyčísliť.
3. Správa majetku
Podľa § 4 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení neskorších doplnkov (ďalej len „Zásady“) mesto vykonáva
úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným, nehnuteľným, prípadne finančným majetkom
mesta, v rámci ktorých majetok zveruje do správy mestom zriadeným príspevkovým alebo
rozpočtovým organizáciám, alebo ním založeným obchodným spoločnostiam, resp. iným právnickým
osobám.
Podľa § 5 ods. 3 Zásad zverenie majetku do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou (zmluvou
o zverení majetku do správy) a následne protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku.
Mestský úrad v Trnave v spolupráci so SKaŠZ pripraví dodatok ku Zmluve o zverení majetku do
správy v platnom znení, v ktorom upraví odňatie majetku, ktorý bude spravovať príspevková
organizácia „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“.
Mestský úrad v Trnave pripraví Zmluvu o zverení majetku do správy, v ktorej upraví zverenie majetku
do správy novovzniknutej príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“.
4. Postup po vzniku organizácie
Živnostenské oprávnenie
V zmysle zriaďovacej listiny príspevková organizácie požiada Okresný úrad Trnava, Odbor
živnostenského podnikania, ktorý vystaví pre príspevkovú organizáciu živnostenské oprávnenie v
zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, a to na
schválené činnosti podnikania príspevkovej organizácie.
Daň z príjmu, DPH a pod.
Príspevková organizácia je povinná po zriadení postupovať podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti daní.
Záznam v katastri nehnuteľností
Príspevková organizácia je povinná po zriadení postupovať podľa § 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
Dočasné poverenie riadením organizácie
Návrh na dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie sa predkladá v
zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a v súlade s § 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Navrhnutá osoba na dočasné poverenie riadením organizácie spĺňa predpoklady na vykonávanie
práce vo verejnom záujme v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Dôvodom na dočasné poverenie je potreba zastupovania príspevkovej organizácie navonok a
dočasný výkon funkcie štatutárneho orgánu organizácie do riadneho obsadenia funkcie riaditeľa
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podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. a postupom podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb., a
to na základe výsledku výberového konania.
Dôvod prerokovania materiálu na mimoriadnom MZ podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava:
Materiál bol predložený z dôvodu potreby optimalizovať a zefektívniť organizáciu práce a správu
majetku mesta prostredníctvom mestských príspevkových organizácií.
Materiál obsahovo nadväzuje na presun činností súvisiacich s prevádzkovaním pohrebísk na území
mesta a prevádzkou bikesharingu pod mestskú príspevkovú organizáciu Správa kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava, ktorá s účinnosťou od 1.5.2021 zmení svoj názov na Mestské
služby mesta Trnava.
Na základe uvedeného je potrebné vyňať činnosti súvisiace s tvorbou stratégie mesta v oblasti kultúry
a umenia, organizovania kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v meste a s tým súvisiacu
správu majetku mesta pod samostatný právny subjekt.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Zaprezentovaných poslancov: 24.
Hlasovaním (za 20, proti 2, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 609 v zmysle
prerokovávaného materiálu.
Verbálne vyhlásenie k hlasovaniu učinil poslanec MUDr. Branislav Kramár, ktorý bol tiež za
schválenie uznesenia, avšak pri hlasovaní mal technický problém.

Materiál č. 4.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území mesta Trnava
Spravodajca: Ing. Zuzana Bodišová
Nové všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na
území mesta Trnava sa predkladá v súvislosti s pripravovanou zmenou prevádzkovateľa pohrebísk.
Dňom 01.05.2021 začne prevádzkovať pohrebiská príspevková organizácia mesta Trnava. Na
základe zmeny prevádzkovateľa je nutné VZN č. 543 v znení VZN č. 556 zrušiť a schváliť nové VZN
ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava.
V zmysle § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve návrh VZN obsahuje všetky náležitosti
ustanovené v ods. 1 tohto zákona. Zmeny oproti pôvodnému VZN nastali v definícii prevádzkovateľa
pohrebísk, bola upravená prevádzková doba pohrebísk, bol doplnený bod 6 v čl. 6 „Práva a povinnosti
nájomcu hrobového miesta“ týkajúci sa budovania hrobového príslušenstva v novej rozšírenej časti
pohrebiska na Kamennej ceste.
Súčasťou prevádzkového poriadku je aj cenník cintorínskych služieb, ktorý sa oproti cenníku v
predchádzajúcom VZN nemení v cenách jednotlivých služieb, je upravený tým, že sú doplnené
položky, ktoré v cenníku absentovali. Ceny za prenájom hrobových miest sa novým VZN nemenia.
Dôvod schvaľovania materiálu na mimoriadnom MZ podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava:
V súvislosti s predkladaným materiálom č. 3.1. Organizačno-procesné zmeny na úrovni Mesta Trnavy
a mestom riadených organizácií vyplynula potreba zmeny VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje
prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava. Organizačno–procesné zmeny budú
zrealizované k 1.5.2021 a z dôvodu že vyhlásenie ktoré je podmienkou platnosti VZN, sa vykoná
10

vyvesením VZN na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní a účinnosť nadobúda pätnástym dňom
od vyvesenia, bolo nutné predložiť VZN na schválenie na mimoriadnom MZ. Uvedené lehoty by
nebolo možné dodržať pri zaradení materiálu do najbližšieho riadneho zasadnutia MZ, ktoré je
naplánované na 27.4.2021.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia
č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 18.3.2021 do 28.3.2021.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Zaprezentovaných poslancov: 24.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 610, ktorým
bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 563 v zmysle prerokovávaného materiálu.
Verbálne vyhlásenie k hlasovaniu učinil poslanec MUDr. Branislav Kramár, ktorý bol tiež za
schválenie uznesenia, avšak pri hlasovaní mal technický problém.

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta – skonštatovala, že týmto
bol program mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný.
Poďakovala prítomným za účasť a rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončila.

JUDr. Peter Bročka, LL. M.
primátor mesta

Ing. Peter Šujan
overovateľ

JUDr. Igor Kršiak
prednosta MsÚ

Mgr. Ondrej Štefánik
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka
V Trnave 13.4.2021
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