(217 - 243)
UZNESENIA
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 6. októbra 2015 v konferenčnej sále trnavskej radnice

217
uznesenie
k návrhu Ing. Vladimíra Butka, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť informatívnu správu o analýze finančnej stability päťdesiatich najväčších miest SR
a predložiť do najbližšieho zasadnutia MZ
Termín: MZ 10.11.2015
218
uznesenie
k návrhu Ing. Vladimíra Butka, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť správu o výsledku auditu transparentnosti procesu riadenia samosprávy mesta
Trnava a predložiť do najbližšieho zasadnutia MZ
Termín: MZ 10.11.2015

219
uznesenie
K zmene Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)
Zmena 02/2015, IBV Medzi mostami Trnava – Modranka
neschválenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
1

postup obstarania Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 02/2015, IBV Medzi
mostami Trnava - Modranka
2. Neschvaľuje
zmenu Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2015, IBV Medzi mostami Trnava –
Modranka na základe nesúhlasného stanoviska Okresného úradu – odboru výstavby
a bytovej politiky
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oboznámiť žiadateľov o Zmenu ÚPN so stanoviskom MZ
Termín: 21.10.2015
220
uznesenie
K 4. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015,
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok a monitorovacia správa za I. polrok 2015
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta Trnavy za I. polrok 2015 a monitorovaciu správu za
I. polrok 2015
b/ stanovisko Finančnej komisie MZ k 4. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015,
vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za I. polrok 2015 a monitorovacej správe za I. polrok 2015
2. Schvaľuje
a/ 4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
b/ zmenu použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) 0 eur
c/ 4. aktualizáciu rozpočtov príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
- Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského

221
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek)
v TTIP – Trnava Industrial Park združeniu Automobilový klaster Slovensko
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial
Park v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02, 3.NP) na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave
s celkovou výmerou 47,56 m² nájomcovi – združeniu Automobilový klaster Slovensko,
Hlavná 5, 917 01 Trnava, IČO: 37 840 312 a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od
1.1.2016 za cenu:
2

23,80 m² x 52,30 eur/m²/rok = 1 244,74 eur/rok
za administratívne priestory v objekte SO 02,
0,94 m² x 45,33 eur/m²/rok =
42,61 eur/rok
za skladovo logistické priestory v objekte SO 02,
10,32 m² x 17,44 eur/m²/rok = 179,98 eur/rok
za spoločné priestory v objekte SO 02,
12,50 m² x 17,11 eur m²/rok = 213,87 eur/rok
za parkovacie miesto
teda spolu za cenu vo výške 1 681,21 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava
v platnom znení s výpovednými lehotami:
- 1 mesiac:
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby
spojené s prenájmom,
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
- 3 mesiace bez udania dôvodu,
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci so záujmovým združením Automobilový klaster Slovensko uzatvoriť nájomnú
zmluvu v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 30.11.2015
222
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek)
v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial
Park v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02, 4.NP) na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave
s celkovou výmerou 694,74 m² nájomcovi – spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o., Kráľová nad
Váhom 660, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 367 186 11, a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od
1.1.2016 za cenu:
274,60 m² x 52,30 eur/m²/rok = 14 361,58 eur/rok
za administratívne priestory v objekte SO 02,
10,00 m² x 45,33 eur/m²/rok =
453,30 eur/rok
za skladovo logistické priestory v objekte SO 02,
127,64 m² x 17,44 eur/m²/rok = 2 226,04 eur/rok
za spoločné priestory v objekte SO 02,
220,00 m² x 5,25 eur/m²/rok = 1 155,- eur/rok
za terasu v objekte SO 02
62,5 m² x 17,11 eur/m²/rok =
1 069,38 eur/rok
za parkovacie miesta,
3

teda spolu za cenu vo výške 19 265,30 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava
v platnom znení s výpovednými lehotami:
- 1 mesiac:
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby
spojené s prenájmom,
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
- 3 mesiace bez udania dôvodu,
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci so spoločnosťou Peikko Slovakia s.r.o. uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu
1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 31.12.2015
223
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek)
v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti Business & Industry Consulting s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial
Park v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02, 2.NP) na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave
s celkovou výmerou 36,55 m² nájomcovi – spoločnosti Business & Industry Consulting s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 48 296 937 a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od
1.11.2015 za cenu:
24,80 m² x 52,30 eur/m²/rok = 1 297,04 eur/rok
za administratívne priestory v objekte SO 02,
0,98 m² x 45,33 eur/m²/rok = 44,42 eur/rok
za skladovo logistické priestory v objekte SO 02,
10,77 m² x 17,44 eur/m²/rok = 187,83 eur/rok
za spoločné priestory v objekte SO 02,
teda spolu za cenu vo výške 1 529,29 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava
v platnom znení s výpovednými lehotami:
- 1 mesiac:
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby
spojené s prenájmom,
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
- 3 mesiace bez udania dôvodu,
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v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci so spoločnosťou Business & Industry Consulting
zmluvu v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 31.10.2015

s.r.o. uzatvoriť nájomnú

224
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek)
v TTIP – Trnava Industrial Park Ľubici Slovákovej
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial
Park v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02, 1.NP) na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave
s celkovou výmerou 41,88 m² nájomcovi – Ľubici Slovákovej, Slnečná 892/25, 919 27 Dolné
Lovčice, IČO: 48 315 567 a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od
1.11.2015 za cenu:
34,50 m² x 52,30 eur/m²/rok = 1 804,35 eur/rok
za administratívne priestory v objekte SO 02,
7,38 m² x 17,44 eur/m²/rok = 128,71 eur/rok
za spoločné priestory v objekte SO 02,
teda spolu za cenu vo výške 1 933,06 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava
v platnom znení s výpovednými lehotami:
- 1 mesiac:
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby
spojené s prenájmom,
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
- 3 mesiace bez udania dôvodu,
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci s Ľubicou Slovákovou uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1) a predložiť
primátorovi na podpis.
Termín: do 31.10.2015
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225
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov (objekt PO 01 – pôvodné objekty)v areáli
na Priemyselnej ulici 5 spoločnosti WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli na Priemyselnej ulici č.5
v Trnave (objekt PO 01, 1.NP) s celkovou výmerou 15,41 m² nájomcovi – spoločnosti WELD
TECHNOLOGY spol. s r.o Bátorove Kosihy 539, 946 34 IČO: 44 537 239 a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od
1.12.2015 za cenu:
11,90 m² x 38,25 eur/m²/rok = 455,18 eur/rok
za administratívne priestory v objekte PO 01,
3,51m² x 17,11 eur/m²/rok = 60,06 eur/rok
za spoločné priestory v objekte PO 01,
teda spolu za cenu vo výške 515,24 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava
v platnom znení s výpovednými lehotami:
- 1 mesiac:
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby
spojené s prenájmom,
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
- 3 mesiace bez udania dôvodu,
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci so spoločnosťou WELD TECHNOLOGY spol. s r.o. uzatvoriť nájomnú zmluvu
v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 30.11.2015

226
uznesenie
K predaju pozemku na Ul. Bosniacka v Modranke
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV
č. 1300 v k. ú. Modranka parc. č. 1242/3 - ostatné plochy s výmerou 30 m2 za cenu 15
eur/m2 t. j. spolu za cenu 450 eur do vlastníctva Antona Sxxxxxxx narodeného x. x. xxxx,
bytom xxxxxxxx xx, Trnava.
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Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje
priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného
zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o oplotený pozemok pred
nehnuteľnosťou vo vlastníctve Antona Sxxxxxxx, ktorý zabezpečuje údržbu pozemku, na
ktorom sa okrem zelene nachádza aj vchod a vjazd do domu a merač plynu.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.12.2015
227
uznesenie
K predaju pozemku na Ulici Rekreačná v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj pozemku kúpnou zmluvou v k. ú. Trnava na Rekreačnej ulici v Trnave, parcela
č. 10501/168, ostatné plochy o výmere 157 m², oddelená z parciel č. 10501/127
a 10501/128 zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava, podľa geometrického
plánu č. 108/2015 zo dňa 31.8.2015, za dohodnutú jednotkovú cenu 80,00 eur/m², t. j. spolu
12 560,00 eur, do výlučného vlastníctva Milana Jxxxxxxx, r. Jxxxxxxx, nar. 15.10.1975, trvale
bytom xxxxxxxx xx, 917 01 Trnava, v celosti
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa
§ 9a ods.8) písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu zarovnania všetkých troch dotknutých pozemkov, nakoľko zalomené časti
pozemkov mesta nie je možné využiť na iné účely
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 31.10.2015
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2015

228
uznesenie
K umiestneniu telekomunikačnej stavby na pozemkoch mesta v lokalite ulíc:
Starohájska, Hlboká, Spartakovská, V. Clementisa v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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umiestnenie rozvodov elektronickej komunikačnej siete v rámci stavby "FTTH Trnava"
na pozemkoch v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na častiach parc. č.: 5671/6, 5671/10, 5671/13,
5671/52, 5671/92, 5671/95, 5671/97, 5671/98, 5671/108, 5671/118, 5671/124, 5671/161,
5671/162, 5671/163, 5671/164, 5671/228, 5671/241, 5671/242, 5671/244, 5671/245,
5671/329, 5671/345, 5680/21, 5680/231, 5680/232, podľa projektovej dokumentácie
odsúhlasenej stavebným úradom v územnom konaní, spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.,
so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469, formou dohody o náhrade za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v platnom znení za jednorazovú primeranú náhradu, ktorou
je umožnenie pripokládky chráničiek pre potreby optickej siete TOMNET na základe
osobitnej dohody
a súčasne za podmienok, uvedených v záväznom stanovisku k územnému konaniu
č. OÚRaK/25821-58818/2015/Hn zo 16. 7. 2015, vrátane dodržania podmienok správcov
dotknutých inžinierskych sietí.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody
Termín: do 31.10.2015
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť
na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30.11.2015
229
uznesenie
K umiestneniu vnútorných optických rozvodov v bytových domoch
na Ulici V. Clementisa č. 72 – 83 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s umiestnením vnútorných optických rozvodov spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom
Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469, v zmysle § 67 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v platnom znení, v bytových domoch vo vlastníctve mesta
Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000
ako stavby:
súpisné č. 7683, parc. č. 5671/278, bytový dom A - 41 b. j. V. Clementisa č. 72 - 76,
súpisné č. 7684, parc. č. 5671/279, bytový dom B - 16 b. j. V. Clementisa č. 77, 78,
súpisné č. 7685, parc. č. 5671/280, bytový dom C - 41 b. j. V. Clementisa č. 79 – 83,
s podmienkou, že investícia bude zrealizovaná po nadobudnutí právoplatnosti územného
rozhodnutia pre stavbu "FTTH Trnava".
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
na základe bodu 1. tohto uznesenia predložiť na podpis primátorovi mesta „Súhlas
k umiestneniu vnútorných rozvodov vedenia v priestoroch bytového domu v zmysle § 67
ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení“ na
tlačivách, predložených spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
Termín: do 31.10.2015
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230
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu plynu na Zelenom kríčku,
Ul. Rybníková, Komenského, Kvetná, Agátová, J. Fándlyho, Š. C. Parráka, Botanická,
J. Hollého, Okružnom nám. a zriadením vecného bremena
(SPP - distribúcia, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných:
a) na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 8809, 8812/1, 8813/1, 3547/3, 8927/1, 8756, 8755/1,
8754, 8751, 8743/1, 8753, 1635/102, 1852/5, 1635/103, 1635/106, 1635/107, 1635/96, 8823
a
ako parc. reg. „E“ č. 1906/59, 1896/37,
b) na LV č. 11228 ako parc. reg. "E" č. 1512/6, 1512/10, 1895/5, 1908/2, 1906/9.
na uloženie plynového rozvodu v rámci stavby „Obnova plynovodov UO00756 Trnava 4
– UO02857 Trnava 6, SC. 1“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom
konaní spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných:
a) na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 8809, 8812/1, 8813/1, 3547/3, 8927/1, 8756, 8755/1,
8754, 8751, 8743/1, 8753, 1635/102, 1852/5, 1635/103, 1635/106, 1635/107, 1635/96, 8823
a
ako parc. reg. „E“ č. 1906/59, 1896/37,
b) na LV č. 11228 ako parc. reg. "E" č. 1512/6, 1512/10, 1895/5, 1908/2, 1906/9,
cez ktoré prechádza plynový rozvod stavby „Obnova plynovodov UO00756 Trnava 4
–
UO02857 Trnava 6, SC. 1“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní
v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO
35 910 739, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku
umiestnenie plynového rozvodu a s tým súvisiacich užívateľských práv. Podmienkou je
dodržanie podmienok spresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2015
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta
na podpis
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu
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231
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu plynu na
Ul. Hospodárska, Ferka Urbánka, Kollárova a zriadenie vecného bremena
(SPP - distribúcia, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných:
a) na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 8796/1, 838/1, 841/1, 845, 850, 852/1, 856/1, 883/1,
887/1, 8718/1, 8939/2, 8944/1 a ako parc. reg. „E“ č. 1921/11
b) na LV č. 11228 ako parc. reg. "E" č. 1072/22, 1919/58, 1920/13.
na uloženie plynového rozvodu v rámci stavby „Obnova plynovodov UO00756 Trnava 4
– UO02857 Trnava 6, 2. SC“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom
konaní spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných:
a) na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 8796/1, 838/1, 841/1, 845, 850, 852/1, 856/1, 883/1,
887/1, 8718/1, 8939/2, 8944/1 a ako parc. reg. „E“ č. 1921/11
b) na LV č. 11228 ako parc. reg. "E" č. 1072/22, 1919/58, 1920/13.
cez ktoré prechádza plynový rozvod stavby „Obnova plynovodov UO00756 Trnava 4
–
UO02857 Trnava 6, 2. SC“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní
v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO
35 910 739, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku
umiestnenie plynového rozvodu a s tým súvisiacich užívateľských práv. Podmienkou je
dodržanie podmienok spresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2015
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta
na podpis
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu

232
uznesenie
K predaju pozemku za nehnuteľnosťou na Ulici Vančurova č. 50 v Trnave
(SK Garant, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území
Trnava parc. č. 5786/13 s výmerou 16 m², oddeleného geometrickým plánom č. 30/2015
z parcely č. 5786/8, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000,
spoločnosti SK Garant, s.r.o., so sídlom Jána Hajdóczyho 11, Trnava, IČO: 44 475 951, za
cenu 20,00 eur/m², t. j. spolu za 320,00 eur s podmienkou, že kupujúci uhradí správny
poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v prevode majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho
užívania.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 15.11.2015
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2015

233
uznesenie
K informácii o ponuke Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
na odkúpenie nehnuteľnosti
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o predaji nehnuteľnosti na Ul. Rázusova č. 2 vo vlastníctve Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave formou obchodnej verejnej súťaže

234
uznesenie
K predaju 50-percentného obchodného podielu
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj 50-percentného obchodného podielu spoločnosti Energiecomfort Energie - und
Gebäudemanagement GmbH v spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., spoločnosti STEFE SK,
a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
2. Odporúča
primátorovi mesta
na Valnom zhromaždení spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. postupovať v zmysle schvaľovacej
časti uznesenia.
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235
uznesenie
K zmene predmetu nájmu nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park
spoločnosti MIKROP Slovensko s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zmenu predmetu nájmu z nebytových priestorov v Pavilóne sofistikovanej výroby (SO 01A,
3.NP) o výmere 110,81 m², nebytových priestorov v Skladovom pavilóne (SO 03) o výmere
449,19 m² a 4 parkovacích miest nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park
na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave s celkovou výmerou 610,03 m²
na nebytové priestory nachádzajúce sa v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02, 3.NP)
o výmere 118,44 m², nebytové priestory v Skladovom pavilóne (SO 03) o výmere 456 m² a 4
parkovacie miesta nachádzajúce sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej
ulici č.5 v Trnave s celkovou výmerou 624,44 m² nájomcovi – spoločnosti MIKROP
Slovensko s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 717 063 (Zmluva CČZ: 940/2013
v znení dodatkov) a to:
na dobu platnosti nájomnej zmluvy zo dňa 1.10.2013, s platnosťou odo dňa predloženia
notárskej zápisnice najneskôr od 1.11.2015 za cenu:
82,60 m² x 52,30 eur/m²/rok = 4 319,98 eur/rok
za administratívne priestory v objekte SO 02,
35,84 m² x 17,44 eur/m²/rok =
625,05 eur/rok
za spoločné priestory v objekte SO 02,
456,00 m² x 45,33 eur/m²/rok = 20 670,48 eur/rok
za skladovo logistické priestory v objekte SO 03,
50,00 m² x 17,11 eur m²/rok =
855,50 eur/rok za parkovacie miesta
teda spolu za cenu vo výške 26 471,01 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava
v platnom znení, pričom ostatné podmienky prenájmu zostávajú nezmenené,
v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci so spoločnosťou MIKROP Slovensko s.r.o. uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve
v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 30.11.2015
236
uznesenie
K zámene pozemkov na Ulici Hlboká, na Starohájskej ulici
a na Námestí Jozefa Herdu v Trnave
(DUPOS INVEST, a.s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
zámenu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava: parc. č. 5671/367, zast. pl.
s výmerou 643 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 80/2015 z pozemku parc. č. 5671/6,
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parc. č. 5671/368, zast. pl.
s výmerou 6 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 80/2015 z pozemku parc. č. 5671/239,
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parc. č. 5434/13, ost. pl.
s výmerou 183 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 15/2015 z pozemku parc. č. 5434/1,
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, t. j. s výmerou spolu 832 m2
za pozemok v k. ú. Trnava vo vlastníctve DUPOS INVEST, a.s., so sídlom Ulica
Tamaškovičova 17, Trnava, IČO: 36 267 848: parc. č. 5680/529, zast. pl. s výmerou 871 m2,
oddelený geometrickým plánom č. 80/2015 z pozemku parc. č. 5680/16, zapísaného
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 12102, pričom hodnota zamieňaných
pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava aj vo vlastníctve DUPOS INVEST, a.s., je stanovená
dohodou rovnaká,
s podmienkou zriadenia bezodplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena v prospech mesta Trnava, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov
v k. ú. Trnava parc. č. 5671/367, 5671/368 strpieť na časti pozemku parc. č. 5671/367,
5671/368 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 80/2015 umiestnenie nosnej konštrukcie
(stĺpy) lávky pre peších, schodiská a rampy, a zároveň strpieť výkon s tým súvisiacich
užívateľských práv, a to najmä práva vstupu na pozemky parc. č. 5671/367, 5671/368 za
účelom údržby a opravy nosných konštrukcií
a súčasne s podmienkou súhlasu DUPOS INVEST, a.s., s umiestnením konštrukcií pre
ozelenenie jestvujúcej lávky pre peších, vrátane popínavých rastlín, resp. vzrastlých stromov
na pozemku parc. č. 5671/367,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v tom, že ide o prevod majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa
reálneho užívania a potrieb vlastníka.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 15.11.2015
b) pripraviť zámennú zmluvu so zriadením vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2015
237
uznesenie
K návrhu na vyčlenenie bytu pre bývanie mladých dospelých
z DETSKÉHO DOMOVA V TRNAVE
- výnimka zo zásad Nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
a) vyčlenenie dvoch 1-izbových bytov pre bývanie chovancov Detského domova v Trnave,
ktorí dovŕšili 18 rokov veku, schválené uznesením mestského zastupiteľstva mesta
Trnava č. 214/1996 zo dňa 26.03.1996;
b) Ubytovací poriadok pre vyčlenené dva 1-izbové byty pre bývanie chovancov Detského
domova v Trnave, zo dňa 15.04.1996.
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2. Schvaľuje
a) výnimku zo zásad Nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava schválených
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 572/1998 zo dňa 31. 3. 1998
v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 361/2004 zo dňa
24.02.2004 tak, že vyčleňuje 1-izbový byt č. 15 na Ulici A. Kubinu 30 v Trnave pre bývanie
mladých dospelých z Detského domova, Botanická 46, Trnava;
b) Ubytovací poriadok pre byt vyčlenený na bývanie mladých dospelých z Detského domova,
Botanická 46, Trnava.
3. Schvaľuje
prenájom 1-izbového bytu č. 15 nachádzajúci sa na 6. p. bytového domu s. č. 3200 na Ulici
A. Kubinu 30 v Trnave nájomcovi Detskému domovu, Botanická 46, Trnava, pre účely
bývania mladých dospelých z Detského domova, Botanická 46, Trnava, na dobu určitú 5
rokov, za nájomné dohodnuté v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 zo
dňa 23.04.2008 o regulácii cien nájmu bytov v platnom znení, s podmienkou dodržiavania
Ubytovacieho poriadku pre byt vyčlenený na bývanie mladých dospelých z Detského
domova, Botanická 46, Trnava schváleného v zmysle bodu 2 b) tohto uznesenia, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho v poskytnutí súčinnosti Mestom
Trnava Detskému domovu, Botanická 46, Trnava, pri zabezpečovaní osamostatnenia sa
mladého dospelého v zmysle ustanovenia § 75 ods. 1, písm. f), bod 2 zákona č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zaslať uznesenie spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. a Detskému domovu, Botanická 46,
Trnava
Termín: do 31.10.2015
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
b) uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 3 uznesenia a Ubytovacieho poriadku pre byt
vyčlenený na bývanie mladých dospelých z Detského domova, Botanická 46, Trnava
Termín: do 15.11.2015
238
uznesenie
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených
a rozpracovaných od 19.08.2015 do 22.09.2015
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 19.08.2015 do
22.09.2015

239
uznesenie
K informácii o výsledku kontroly dodržiavania usmernenia č. 1/2008
k zápisu detí do materských škôl (uznesenie MZ č. 180 z 23.06.2015)
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informáciu o výsledku kontroly dodržiavania usmernenia č. 1/2008 k zápisu detí
do materských škôl (uznesenie MZ č. 180 z 23.06.2015).

240
uznesenie
K správe o priebehu a konečné zúčtovanie „7“Dní zdravia 2015
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) Správu o priebehu Dní zdravia 2015
b) Konečné zúčtovanie Dní zdravia 2015

241
uznesenie
K informatívnej správe č. 6 o stave prípravy Mesta Trnava
na nové programové obdobie 2014 -2020
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu č.6 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 –
2020.

242
uznesenie
K prerokovaniu protestu prokurátora
proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 221
o Mestskej polícii mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 221 o Mestskej
polícii mesta Trnava zo dňa 26.10.2004 a nadobudlo účinnosť dňom 16.11.2004, v znení
všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 255, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 221
o Mestskej polícii mesta Trnava zo dňa 2.5.2006 a nadobudlo účinnosť dňom 1.6.2006 (ďalej
len „VZN č. 221“).
2. Čiastočne vyhovuje
protestu prokurátora proti VZN č. 221 a to v častiach protestu proti ustanoveniam Čl. 3 ods. 1
písm. b) a c) a Čl. 3 ods. 3 a ods. 5 VZN č. 221
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3. Nevyhovuje
protestu prokurátora proti VZN č. 221 a to v častiach protestu proti ustanoveniam Čl. 4 ods.
2, Čl. 10 ods. 2 a Čl. 11 ods. 8 VZN č. 221
4. 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: do 15.10.2015
c) pripraviť návrh zmeny VZN č. 221, na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
Termín: najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

243
uznesenie
K správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 13.08.2015 do 16.09.2015
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 04.06.2015 do 12.08.2015
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:

a1)
Uznesenie (orgán MZ č. 192/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia Predaj častí pozemku na Bratislavskej ul. v Trnave (Lekris, s. r. o.)
Navrhovaná zmena:
 v bode 1. text: „parc. č. 7927/31, zast. pl. s výmerou 24 m2
a parc. č. 7927/33, zast. pl. s výmerou 37 m2 spolu
s výmerou 61 m2 za cenu 80 eur/m2, t. j. spolu 4 880 eur“
nahradiť textom: „parc. č. 7927/35, zast. pl. s výmerou 19 m2,
parc. č. 7927/36, zast. pl. s výmerou 5 m2 a parc. č. 7927/38,
zast. pl. s výmerou 38 m2, spolu s výmerou 62 m2 za cenu 80
eur/m2, t. j. spolu 4 960 eur“.
 v bode 1. v dôvode osobitného zreteľa nahradiť text: „parc. č.
7927/31 a 7927/33“ textom: „ parc. č. 7927/35, 7927/36
a 7927/38“.

a2)
Uznesenie (orgán MZ č. 474/2013
číslo/rok):
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na preložku plynovej prípojky na
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Viktoríniho námestí – časť Trnava Kopánka a zriadenie vecného
bremena (Ing. Ľubomír Kxxxx a manž. Ing. Hana Kxxxxxxx a SPP –
distribúcia, a.s. Bratislava)
Navrhovaná zmena:
 v bode b) ukladacej časti uznesenia sa text mení
nasledovne:
„pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta“
Termín: do 31.12.2015

a3)
Uznesenie (orgán MZ č. 84/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku pre stavbu „Obnova NTL plynovodov
Trnava, Špačinská cesta UOO2858“ (SPP – distribúcia, a.s.)
Navrhovaná zmena:
 v schvaľovacej časti uznesenia:
sa pôvodný text „zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena“ nahrádza novým textom:
„zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena“
a pôvodný text „za jednorázovú primeranú náhradu vo výške 507
eur“sa ruší

a4)
Uznesenie (orgán MZ č. 812/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie prístupovej komunikácie
a zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného
bremena (Ulica Staničná – Jahja)
Navrhovaná zmena:
 v bode 2.
a) za text: „ ako parc. č. 8718/1“ doplniť text: „(na základe GP č.
62/2015 je to parc. č. 8718/11, zast. pl. s výmerou 95 m2)“
b) vypustiť text: „s plochou cca 130 m2“.

a5)
Uznesenie (orgán MZ č. 201/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie sietí pre bytový dom
Bottova III
Navrhovaná zmena:

 v bode 1. a 2. sa dopĺňa za text ....“parc. č. 1638/3“....nový text
...“a 1643/3“...
 v bode 2. nahrádza sa text ..“104,40 eura...“ textom ...“202,80
eura za sieť a 481,61 eura za 1 ks šachty“...
 v bode 3 doplniť na konci text:
d) po uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena pripraviť
dodatok k zmluve o výpožička z 16. 6. 2014 so spol. FORTUNA
IS,s.r.o.
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a6)
Uznesenie (orgán): MZ č. 99/2015
Názov uznesenia K zriadeniu bezodplatného vecného bremena
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
Navrhovaná zmena:  v bode 1. uznesenia sa v texte za slovami „strpieť na svojich
pozemkoch“ vypúšťa text „umiestnenie preložky NN rozvodu a s
tým súvisiacich užívateľských práv“ a nahrádza sa novým textom
„zriadenie a uloženie elektroenergetického kábla v rozsahu podľa
geometrického plánu. Vecné bremeno sa vzťahuje na celú
zaťaženú nehnuteľnosť, v prospech oprávneného – právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia
elektroenergetickej stavby a za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na povinnej
nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za týmto účelom oprávnením a ním povereným
osobám.“
a7)
Uznesenie (orgán): MZ č. 94/2015
Názov uznesenia K zriadeniu bezodplatného vecného bremena
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
Navrhovaná zmena:  v bode 1. uznesenia sa v texte za slovami „strpieť na svojich
pozemkoch“ vypúšťa text „umiestnenie preložky VNK vedenia a s
tým súvisiacich užívateľských práv“ a nahrádza sa novým textom
„zriadenie a uloženie elektroenergetického kábla v rozsahu podľa
geometrického plánu. Vecné bremeno sa vzťahuje na celú
zaťaženú nehnuteľnosť, v prospech oprávneného – právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia
elektroenergetickej stavby a za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na povinnej
nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za týmto účelom oprávnením a ním povereným
osobám.“
a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 150/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú
Trnava vlastníkovi bytu na Ulici gen. Goliána v Trnave
Navrhovaná zmena:  nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
- text „nar. 16. 2. 1977“ nahradiť textom „, rod. Bielkovou, nar. 16. 2.
1979“
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a9)
Uznesenie (orgán MZ č. 171/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia K organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2015
Navrhovaná zmena: v materiáli č. 14/1 predloženom na rokovanie MZ 23.06.2015 –
zmena prílohy č. 3 s názvom „Predmet výpožičky s klziskom“

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 31/2015
b2) č. 151/2015
b3) č. 152/2015
b4) č. 153/2015
b5) č. 154/2015
b6) č. 84/2015 bod 3b
b7) č. 90/2015
b8) č. 160/2015

do 31.12.2015
do 15.10.2015
do 31.12.2015
do 31.12.2015
do 31.12.2015
do 31.12.2015
do 31.12.2015
do 31.12.2015

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 07.10.2015
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