(874 - 880)
UZNESENIA
z 22. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia
2010 - 2014, konaného 11. novembra 2014 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice

874
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 436,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností
v znení VZN č. 407
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 436, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
z nehnuteľností v znení VZN č 407

č. 390 o dani

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ
875
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 437,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 437, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 409 o miestnych
daniach
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ
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876
uznesenie
k prerokovaniu protestu prokurátora
proti VZN č. 93 o zásadách používania mestských symbolov v znení VZN č. 321
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Prijíma
Protest prokurátora k VZN č. 93 o zásadách používania mestských symbolov v znení VZN
č. 321
2. Vyhovuje
protestu prokurátora proti VZN č. 93
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva Okresnej prokuratúre
v Trnave
Termín: do troch dní po overení zápisnice
b) doručiť výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva Okresnej prokuratúre v Trnave
Termín: 15.12.2014

877
uznesenie
k Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
2. Schvaľuje
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2015
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2015 – 2017 so záväznosťou rozpočtu podľa
písmena a)
c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2015 vo výške 2 499 664 eur, z toho na
úhradu splátok istín vo výške 1 838 136 eur a financovanie kapitálových výdavkov vo výške
661 528 eur nasledovne:
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Hviezdoslavova ulica 200 000 eur
- rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici 300 000 eur
- okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská 161 528 eur
d) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2015 - 2017 so
záväznosťou rozpočtu na rok 2015
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
- Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského
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878
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2015
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2015
2. Poveruje
hlavného kontrolóra mesta
na vykonanie následnej finančnej kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti

879
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 19.8.2014 do 20.10.2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 19.8.2014 do 20.10.2014.
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán MZ č. 780/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku
2014
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti v bode 1. Písmeno a) uznesenia:
Pôvodný text „ Organizačné zabezpečenie (ďalej len ,,OZ“)
Tradičného trnavského jarmoku 2014 (Ďalej len ,,TTJ 2014“)
v dňoch 11.09.2014 – 14.09.2014“
Nahradiť textom „Organizačné zabezpečenie (ďalej len ,,OZ“)
Tradičného trnavského jarmoku 2014 (Ďalej len ,,TTJ 2014“)
v dňoch 11.09.2014 – 15.09.2014“
a2)
Uznesenie (orgán MZ č. 793/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju pozemku na Ulici Konštantína Čulena v Trnave
(manželia Burianovci)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 pôvodný text „zriadenie
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v k. ú.
Trnava na právo umiestnenia existujúceho stožiara verejného
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osvetlenia na pozemku parc. č. 5669/56 a právo prístupu k tomuto
stožiaru a výkon s tým súvisiacich užívateľských práv v prospech
mesta Trnava a každodobého vlastníka stožiara verejného
osvetlenia na parc. č. 5669/56 podľa geometrického plánu
č. 19/2014“ sa nahrádza novým textom „zriadenie bezodplatného,
časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemok v k. ú.
Trnava parc. č. 5669/56 v prospech mesta Trnava, spočívajúceho
v práve vstupu na pozemok za účelom výkonu vlastníckych
a užívateľských práv k existujúcemu verejnému osvetleniu“.
a3)
Uznesenie (orgán MZ č. 568/2013 zo dňa 25.06.2013, v znení uznesenia MZ
číslo/rok): č. 729/2014 zo dňa 18.02.2014
Názov uznesenia K prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte
na Ulici Trhová 2 v Trnave.
Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia zmena sídla spoločnosti z pôvodnej
adresy Stromová 16, 833 02 Bratislava na novú adresu Ivánska
cesta 12, 821 04 Bratislava..
a4)
Uznesenie (orgán MZ č. 797/2014 zo dňa 24.6.2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju pozemkov na Ulici Tamaškovičova v Trnave
Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia sa text:
„16) podielu 10102/149217 Ing. Augustínovi Ághovi, r. Ághovi, nar.
8. 8. 1944 a manž. Mgr. Ivete Ághovej, r. Kelnerovej, nar. 3. 12.
1966, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14, do podielového
spoluvlastníctva, každému v ½, a to na pozemku, parc. č. 6874, za
cenu 3,6580 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0677
eura, ako vlastníkom bytu č.16“
sa nahrádza textom:
„16) podielu 10102/149217 Mgr. Ivete Ághovej, r. Kellnerovej, nar.
3.12.1966, bytom Trnava, Tamaškovičova 14, do výlučného
vlastníctva, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu 3,6580 eura
a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0677 eura, ako
vlastníkovi bytu č.16“
a5)
Uznesenie (orgán MZ č. 451/2012
číslo/rok):
Názov uznesenia K prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom
a technologickom parku Trnava spoločnosti Nemček SONES spol.
s r.o.
Navrhovaná zmena: nahradiť text v schvaľovacej časti v bode 1 uznesenia:
text „ a parkovacej plochy s celkovou výmerou 193,42 m²“
textom „ a parkovacej plochy s celkovou výmerou 223,93 m²“
a6)
Uznesenie (orgán MZ č. 843/2010
číslo/rok):
Názov uznesenia K prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom
a technologickom parku Trnava spoločnosti STM POWER a.s.
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti v bode 1 uznesenia:
text „ s celkovou výmerou 616,2 m² “
textom „ s celkovou výmerou 632,24 m² “
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a7)
Uznesenie (orgán MZ č. 609/2013 v znení uznesenia č. 729/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.
č. 5671/91 v k. ú Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp.
č. 6476 na Ulici Juraja Slottu 33, 34, 35 v Trnave
Navrhovaná zmena: pôvodný text nahradiť novým textom v tomto znení:
„7. podielu 7036/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 7 Daniele
Tománkovej, rod. Katerincovej, nar. 12. 2. 1956, bytom Ulica Juraja
Slottu 33, za cenu 1,15 eura.“
„80. ...2878/46913“...“ nahradiť.... „80. ....2878/464913 “...
a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 798/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava ...na
Saleziánskej 42 - 48 v Trnave
Navrhovaná zmena: pôvodný text nahradiť novým textom v tomto znení:
„5. .....“Vendelková“ nahradiť ....„Vendleková“...
„26. opraviť adresu na bytom obaja Rovná 1, Trnava (pri kupujúcom
vypustiť „bytom Saleziánska 46“)
„27. ...„Petre Matulovej rod. Matulovej“... nahradiť....„27. ...Petre
Hrotkovej rod. Matulovej“...
52. rodné meno „Monbergerová“ opraviť na „Monsbergerová“
54. rodné meno „Michalíková“ opraviť na „Micháliková“
58. opraviť adresu „Saleziánska 44“ na „Saleziánska 42“
29. vypúšťa sa text „ Daniel Jobek, rod. Jobek nar. 7.8.1975, r. č.
7508077346 a manželka Jana Jobeková, rod. Piešťanská, nar. 10.
10. 1970, r. č. 7060107329, obaja bytom Tehelná 6/B, Trnava“
a9)
Uznesenie (orgán MZ č. 951/2010
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
č. 5671/90 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp.
č. 6453 na Ulici V. Clementisa 58, 59, 60 v Trnave
Navrhovaná zmena: Bod 1.21 uznesenia sa nahrádza novým znením:
„21. podielu 6915/375680 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 21 Miroslavovi Klaučovi, nar. 23. 9. 1951, bytom
Trnava, V. Clementisa 59, v podiele ½ a 2/6, a Adrejovi Klaučovi,
nar. 27. 7. 1971, bytom Bratislava, Stromová 36, v podiele 1/6, za
cenu 1,17 eura,“.
Bod 1.25 uznesenia sa nahrádza novým znením:
„25. podielu 7055/375680 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 25 RNDr. Martine Vrždákovej rod. Krajňákovej,
nar. 12. 6. 1975, bytom Trnava, Botanická 1 a Zuzane Krajňákovej
rod. Krajňákovej, nar. 3. 2. 1978, bytom Trnava, V. Clementisa 59,
každému v podiele ½, za cenu 1,19 eura,“.
Bod 1.27 uznesenia sa nahrádza novým znením:
„27. podielu 7115/375680 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 27 Mgr. Ivane Šemelákovej rod. Mosnej, nar. 25.
11. 1985, bytom Trnava, V. Clementisa 59 a Ľubomírovi
Šemelákovi, nar. 3. 4. 1986, bytom Trnava, V. Clementisa 59,
každému v podiele ½, za cenu 1,20 eura,“.
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Bod 1.30 uznesenia sa nahrádza novým znením:
„30. podielu 6815/375680 do výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu
č. 30 Zuzane Školárovej rod. Školárovej, nar. 28. 3. 1983, bytom
Trnava, V. Clementisa 59, za cenu 1,15 eura,“.
V bode 1.33 uznesenia sa text: „Emilovi Petríkovi nar. 29. 3. 1978“
nahrádza textom: „Lukášovi Petríkovi, nar. 1. 1. 1989“.
Bod 1.46 uznesenia sa nahrádza novým znením:
„46. podielu 6715/375680 do výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu
č. 47 Ing. Ivete Konýčkovej rod. Florkovičovej, nar. 22. 6. 1976,
bytom Trnava, V. Clementisa 60, za cenu 1,14 eura,“.
Bod 1.49 uznesenia sa nahrádza novým znením:
„49. podielu 7055/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 50 Ing. Tomášovi Bajerovi, nar.
27. 5. 1976 a manželke Mgr. Andrei rod. Kovačičovej, nar.
31. 8. 1976, obaja bytom Trnava, V. Clementisa 60, za cenu 1,19
eura,“.
Bod 1.52 uznesenia sa nahrádza novým znením:
„52. podielu 6905/375680 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkovi bytu č. 53 Borisovi Režnému, nar. 12. 3. 1976, bytom
Trnava, V. Clementisa 60, v podiele 1/6 a 5/6, za cenu 1,17 eura,“.
a10)
Uznesenie (orgán): MZ č. 113/2011
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku... na Ul. Botanickej 7-11
Navrhovaná zmena: Zmena textu v schvaľovacej časti nahradiť pôvodný text novým
textom:
4. podielu 6469/662724 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Vlaste
Okrúhlicovej rod. Mlynářovej nar. 25. 7. 1946 bytom Botanická 7,
Trnava za cenu 81,83 eura,
9. slovo „vlastníčke“ nahradiť slovom „vlastníkovi“
19. podielu 6586/662724 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 19
Erikovi Vajdíkovi nar. 25.6.1992 bytom Botanická 8, Trnava za
cenu 83,31 eura,
22. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 24 Róbertovi. Tollarovičovi 26.03.1981
a Eva Tollarovičovej r. Mokrá, nar. 1.1.1982 obaja bytom Botanická
8, Trnava, za cenu 83,31 eura,
23. ... „Kataríne Vilémovej rod Vilémovej“ ...nahradiť...“Kataríne
Kubovej rod Vilémovej“...
29. podielu 2750/662724 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 32 Oľge Gašparovičovej rod. Rozičovej nar.
26.10.1946 bytom Zajačia 23, Smolenice, podiel 1/3, Jozefovi
Rozičovi nar. 17.2.1956, bytom Trnavská 17, Smolenice, podiel 1/3
,Gabriele Rozičovej rod. Rozičovej nar. 6.4.1961 bytom
Komenského 12, Smolenice, podiel 1/3, spolu za cenu 34,79 eura,
33. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 36 Jozefovi Kubáňovi nar. 9.6.1981
s manželkou Ing. Miroslavou rod. Baginovou nar. 16.5.1981 obaja
bytom Botanická 8, Trnava za cenu 83,31 eura,
39. podielu 6586/662724 662724 do vlastníctva vlastníčke bytu č.
43 Júlii Dubrovayovej rod. Dubrovayová, nar. 3.9.1986, bytom
Botanická 8, Trnava za cenu 83,31 eura,
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52. podielu 2750/662724 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 77 Zlatici
Hlinkovej rod. Peškovej nar. 3.12.1947 bytom Botanická 10, Trnava
za cenu 34,79 eura,
55. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 81 Eduardovi Piešťanskému nar.
3.8.1953 s manželkou Máriou rod. Križanovou nar. 10.8.1950 obaja
bytom Botanická 10, Trnava za cenu 83,31 eura,
61. podielu 2750/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 89 Vladimírovi Blanárovi, nar. 7. 7.
1946 s manželkou Emílou rod. Beňovou nar. 22.9.1952 obaja
bytom Botanická 10, Trnava za cenu 34,79 eura,
64. podielu 2750/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 92 Ing. Róbertovi Halenárovi PhD. nar.
2.7.1977, bytom Veterná 14 s manželkou Ing. Zuzanou rod.
Steckovou PhD nar. 6.11.1981 bytom G. Dusíka 2, Trnava za cenu
34,79 eura,
67. .... „6586“... nahradiť... „2750“...
70. ..za Sládkovičová ... doplniť.... v podiele 1/3
78. podielu 6469/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 108 Miroslavovi Frankovi nar.
10.3.1981 s manželkou Martinou rod. Babišovou nar. 28.2.1984
obaja bytom Botanická 11, Trnava za cenu 81,83 eura,
91. podielu 6586/662724 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 57
Martinovi Čavarovi nar. 23.4. 1983 bytom Botanická 9, Trnava za
cenu 34,79 eura,
Body 92. – 96. označiť ako 96. – 100.
Vypustenie bodu 66. z dôvodu úmrtia Františka Šafárika
a11)
Uznesenie (orgán MZ č. 564/2013 v znení č. 650/2013, 729/2014, 783/2014,
číslo/rok): 873/2014
Názov uznesenia K predaju pozemku a zriadenie vecného bremena pre
Západoslovenskú distribučnú, a. s., Čulenova 6, Bratislava na Ul.
Halenárskej v Trnave
Navrhovaná zmena: v bode 3. text „zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 5000 v k. ú.
Trnava - p. č. 590/3 a 577, na uloženie elektrických káblov NN
a VN – s celkovou dĺžkou 158 m podľa geometrického plánu
č. 57/2012 a č. 106/2012“ nahradiť textom „vo vlastníctve mesta
v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“
č. 577/4, 590/3, 640/9 a na LV č. 11228 ako parc. reg. „E“
č. 747/21 na uloženie elektrických káblov NN a VN s celkovou
dĺžkou 118 m podľa geometrických plánov č. 263/2014 a 264/2014
za odplatu 500 eur“.
a12)
Uznesenie (orgán MZ č. 722/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju pozemku a zriadeniu vecného bremena na chodníku pre
stavbu čerpacej stanice pohonných hmôt na Špačinskej ceste (TIR
PETROLEUM, s. r. o.).
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Navrhovaná zmena: v texte uznesenia v bode 1, písm. b) sa vypúšťa celý text
a nahrádza sa novým textom
„b) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného
bremena na novovybudovanom vjazde z Ulice Sibírska v rámci
stavby „Samoobslužná kontajnerová čerpacia stanica“, vo
vlastníctve TIR PETROLEUM, s. r. o., Nitrianska 5, 917 54 Trnava,
IČO 36246018, na parcele č. 8909/10 vytvorenej geometrickým
plánom č. 31/2014 zo dňa 22. 8. 2014 z parciel reg. „C“ č. 8909/6
a 8910/3, zapísané v katastri nehnuteľností v liste vlastníctve mesta
Trnava č. 5000, v prospech mesta Trnava, IČO: 36313114,
spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka strpieť prechod
a prejazd cez parcelu č. 8909/10
s podmienkou, že investor stavby uhradí správny poplatok spojený
s návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností“
a13)
Uznesenie (orgán MZ č. 804/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K zmene výpožičky pozemkov na Ulici Rybníková v Trnave
(Trnavská univerzita)
Navrhovaná zmena: v bode 1, ods. 1.1. uznesenia sa v texte pri štvrtej odrážke za
slovami „ v k. ú. Trnava“ vypúšťajú slová „na časti pozemkov„
a nahrádzajú sa slovami „na pozemkoch“ a za slovami „strpieť
prechod a prejazd“ sa dáva bodka a slová „vo vyznačenom rozsahu
a s tým súvisiacich užívateľských práv“ sa vypúšťajú.

a14)
Uznesenie (orgán MZ č. 609/2013 v znení č. 729/2014, č. 783/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.
č. 5671/91 v k. ú Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp.
č. 6476 na Ulici Juraja Slottu 33, 34, 35 v Trnave
Navrhovaná zmena: pôvodný text nahradiť novým textom v tomto znení:
„18. podielu 6813/464913 do podielového spoluvlastníctva,
každému v ½, vlastníkom bytu č. 18 Ing. Radkovi Trníkovi, nar.
9.1.1970, bytom Bohdanovce nad Trnavou 204 a Ing. Alene
Trníkovej, rod. Martinovičovej, nar. 1.8.1971, bytom Trnava,
Slnečná 50, za cenu 1,11 eura“...
a15)
Uznesenie (orgán MZ č. 858/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia K umiestneniu telekomunikačnej stavby na pozemkoch mesta na
Ulici gen. Goliána a na Ulici Jiráskova v Trnave (Slovak Telekom,
a.s.)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 pôvodný text za slovom
schvaľuje „zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava
parc. č.: 8399/42, 8399/43, 8399/48, 8399/50, 8399/62, 8399/63,
8399/64, 8399/67, 8399/68, 8399/99, 8399/107, 9027/3, zapísaných
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, v prospech
spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO
35 763 469, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich
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pozemkoch
umiestnenie
telekomunikačnej
stavby
„9_F_F2BTS_TT_JIR_Jiráskova ul. - 23 – optické pripojenie
základňovej stanice BTS“ a s tým súvisiacich užívateľských práv,
za odplatu, ktorou je jednorazová primeraná náhrada za nútené
užívanie nehnuteľností vo výške 1 014 eur, pričom správny poplatok
spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností
uhradí oprávnený z vecného bremena“ sa nahrádza novým textom
„situovanie a prevádzkovanie optického kábla verejnej elektronickej
komunikačnej siete „9_F_F2BTS_TT_JIR_Jiráskova ul. - 23 –
optické pripojenie základňovej stanice BTS“ na častiach pozemkov
vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č.: 8399/42,
8399/43, 8399/48, 8399/50, 8399/62, 8399/63, 8399/64, 8399/67,
8399/68, 8399/99, 8399/107, 9027/3, zapísaných v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, formou dohody o náhrade
za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách za
jednorazovú odplatu vo výške 1 014 eur“.
V ukladacej časti uznesenia v bode 3. b) pôvodný text „pripraviť
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť
na podpis primátorovi mesta“ sa nahrádza novým textom „pripraviť
dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
a predložiť na podpis primátorovi mesta“
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 753/2014
b2) č. 609/2014
b3) č. 798/2014
b4) č. 864/2014
b5) č. 113/2011
b6) č. 708/2014
b7) č. 761/2014
b8) č. 798/2014
b9) č. 858/2014

do 31.12.2014
do 31.12.2014
do 31.12.2014
do 31.12.2014
do 31.01.2015
do 31.01.2015
do 31.12.2014
do 31.12.2014
do 31.01.2015

880
uznesenie
k návrhu na udelenie odmien pre zamestnancov v oblasti originálnych kompetencií
a nepedagogických zamestnancov základných škôl v meste Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odmenu vo výške 100,00 eur na zamestnanca, ktorý k termínu 30.11.2014 odpracoval
v školskom zariadení minimálne tri mesiace v pracovnom pomere a ktorý trvá aj po tomto
dátume.
Odmena sa týka zamestnancov týchto školských zariadení:
a/ materské školy
b/ školské jedálne
c/ základné umelecké školy
d/ centrum voľného času
e/ školské kluby detí
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f/ nepedagogickí zamestnanci základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.
Predpokladaný počet príjemcov odmeny je cca 550 zamestnancov, čo predstavuje sumu cca
55 000,00 eur. O uvedenú sumu bude navýšená nákladová položka rozpočtu mesta Trnava
9.1.1.2 a použitý prebytok bežného rozpočtu.

Ing. Vladimír B u t k o
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 12.11.2014
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