
      
 
 

                     
               MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA         

 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č.455 
 

 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 

67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods. 3 písm. c) 

a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 77 a nasl.  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

 

Čl.1 

Poplatok 

 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich 

od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 

 

a) fyzická osoba, ktorá má v meste Trnava trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 

priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na 

podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a 

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej 

len "nehnuteľnosť"),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území mesta na účel podnikania.  

 

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný 

pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 

písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu 



trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) 

v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) 

fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú 

prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti 

mesta. 

 

4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods.2, ak na jeho základe  

  

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení 

na to určenom,  

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,  

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou 

formou,  

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu 

alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo 

užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo  

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 

poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti 

a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné 

odpady.  

 

5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok 

ručí  

  

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok 

ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca 

alebo správca súhlasí,  

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej 

len "platiteľ").  

 

6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. 

 

7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať 

jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 

plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti 

poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava 

mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich 

zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.  

 

8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

 

 



Čl. 2 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného 

zástupcu podľa Čl.1 ods.7 aj identifikačné údaje za ostatných členov 

domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa Čl.1 ods. 2 písm. b) alebo písm. 

c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo 

miesto podnikania a identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 

2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 

dní odo dňa, keď tieto nastali. 

 

 

Čl. 3 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1. Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej 

povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto 

vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 

alebo odseku 2. 

4. Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v 

lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník 

môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, 

zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

5. Poplatok je splatný nasledovne: 

a) rodinné domy do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

jednorázovo 

b) bytové domy 

I. pri výške poplatku do 165,97 eur do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia jednorázovo 

II. pri výške poplatku od 165,97 eur do 1 659,70 eur štvrťročne a to 25 % z výšky 

poplatku vyrubeného rozhodnutím do 15.04., 15.06., 15.09. a 15.12. bežného 

roku 

III. pri výške poplatku od 1 659,70 eur mesačne a to 1/12 z výšky poplatku 

vyrubeného rozhodnutím vždy do 20. dňa príslušného mesiaca 

c) právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia 

I. pri výške poplatku do 165,97 eur do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia jednorázovo 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277602
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277602


II. pri výške ročného poplatku od 165,97 eur do 1 659,70 eur polročne a to 

50% z výšky poplatku do 15.06. a 50% z výšky poplatku do 15.12. bežného 

roka 
III. pri výške ročného poplatku nad 1 659,70 eur mesačne a to 1/12 z výšky 

poplatku vždy do posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca 

 

6. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na 

výšku vyrubeného poplatku Mesto vyhotoví Rozhodnutie o zmene výšky 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Čl.4 

Určenie poplatku podľa pomôcok 

 

1. Mesto písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa 

Čl.2, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 

1, mesto určí poplatok podľa pomôcok. 

3. Mesto oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom 

začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

 

Čl.5 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených podľa 

tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 

2. Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží 

podklady. že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území mesta. Týmito podkladmi sa rozumie potvrdenie o hradení 

poplatku v inej obci, potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia, pracovná 

zmluva zo zahraničia alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu. V prípade 

zníženého poplatku za študenta je to potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie 

zo školského ubytovacieho zariadenia 

3. Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie 

tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

Čl.6 

Sadzby poplatku 
 

1. Sadzby poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov pre zmesový 

komunálny odpad sú nasledovné: 

 

Objem zbernej nádob  

( v litroch) 
Frekvencia vývozu Sadzba poplatku v eur/liter 

120  1 x týždenne 0,03707 

120  2 x týždenne 0,03707 

240  1 x týždenne 0,03619 

240  2 x týždenne 0,03619 

1100  1 x týždenne 0,02629 



1100  2 x týždenne 0,02530 

1100  3 x týždenne 0,02530 

1100  1 x 2 týždne 0,02530 

VKK 5000  1 x denne 0,02354 

VKK 5000  1 x týždenne 0,03432 

VKK 5000  2 x týždenne 0,03432 

VKK 5000  1 x 2 týždne 0,03432 

VKK 5000  1 x mesačne 0,03432 

120 vrecia 1x týždenne 1 x týždenne 0,03905 

120 vrecia 2 x týždenne 2 x týždenne 0,03905 

240 vrecia 1 x týždenne 1 x týždenne 0,03795 

240 vrecia 2 x týždenne 2 x týždenne 0,03795 

1100 vrecia 1 x týždenne 1 x týždenne 0,02794 

1100 vrecia 2 x týždenne 2 x týždenne 0,02794 

1100 vrecia 1 x 2 týždenne 1 x 2 týždne 0,02794 

 

2. Sadzby poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov pre triedený zber 

druhotných surovín sú nasledovné: 

 

Objem zbernej nádoby alebo 

PE vreca (v litroch) 
Frekvencia zberu Sadzba poplatku v eur/liter 

120 - papier, plasty 1 x týždenne 0,00550 

120 - papier, plasty 2 x týždenne 0,00550 

240 - papier, plasty 1 x týždenne 0,00407 

240 - papier, plasty 2 x týždenne 0,00396 

1 100 - papier, plasty 1 x týždenne 0,00341 

1 100 - papier, plasty 2 x týždenne 0,00330 

1 100 - sklo 1 x 4 týždne 0,00374 

1 100 - sklo 1 x 2 týždne 0,00363 

 

3.    Sadzby poplatku pre školy všetkých druhov, zdravotnícke zariadenia, detské domovy, 

domovy    dôchodcov, mesto Trnava a príspevkové organizácie mesta Trnava sú nasledovné: 

 

Objem zbernej nádoby     

  (v litroch) 
Frekvencia vývozu Sadzba poplatku v eur/liter 

120 1 x týždenne 0,01067 

120 2 x týždenne 0,01067 

240 1 x týždenne 0,00990 

240 2 x týždenne 0,00990 

1100 1 x týždenne 0,00990 

1100 2 x týždenne 0,00990 

240 vrecia 1 x týždenne 0,01144 

240 vrecia 2 x týždenne 0,01144 

1100 vrecia 1 x týždenne 0,01144 

1100 vrecia 2 x týždenne 0,01144 

 

4. Sadzby poplatku pre fyzické osoby, znížené poplatky a neobývané domy sú nasledovné: 

 

Rodinné domy Sadzba poplatku v eur za osobu a deň 

1-členná domácnosť 0,08998 

2-členná domácnosť 0,07766 



3-členná domácnosť 0,06677 

4 a 5 členná domácnosť 0,06138 

6 a viac členná domácnosť 0,05578 

Osamelo žijúca osoba nad 62 r. alebo osamelo 

žijúca osoba s preukazom ZŤP 

0,04510 

Osamelo žijúca osoba s preukazom ZŤP 

odkázaná na iné osoby alebo osamelo žijúca 

osoba s príjmom pod hranicou životného 

minima 

0,03333 

Samostatne spolu žijúce dve osoby pričom, 

každá má nad 62 r. alebo je držiteľom preukazu 

ZŤP 

0,04510 

Študent študujúci mimo územia mesta Trnava 0,00997 

Bytové domy 0,05731 

Neobývané rodinné domy 0,08591 

 
5. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 

 

  0,02 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahov škodlivín 

 

čl.7 

Výška poplatku 
 

1. Výška poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby, podnikateľov pre 

zmesový komunálny odpad je nasledovná: 

 

     Pre právnické a fyzické osoby podnikateľov je v meste Trnava zavedený množstvový zber. Výška 

poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za rok. 

 

     Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom 

ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 

pôvodcom za daný čas. 

 

 

Objem zbernej nádoby 

alebo PE vreca 

(v litroch) 

Frekvencia zberu 
Výška poplatku za rok v eurách 

Nádoba vrece 

 120 1 x týždenne 231,31 243,67 

 120 2 x týždenne 462,63 487,34 

240 1 x týždenne 451,65 473,61 

240 2 x týždenne 903,30 947,23 

1100 1 x týždenne 1 503,78 1 598,16 

1100 2 x týždenne 2 894,32 3 196,33 

1100 3 x týždenne 4 341,48 - 

1100 1 x 2 týždenne 723,58 799,08 

5000 1 x denne 42 960,50 - 

5000 1 x týždenne 8 923,20 - 

5000 2 x týždenne 17 846,40 - 

5000 1 x 2 týždenne 4 461,60 - 

5000 1 x mesačne 2 059,20 - 

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100314/zakon-o-miestnych-daniach.aspx
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100314/zakon-o-miestnych-daniach.aspx


 

2. Výška poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby, podnikatelia pre triedený 

zber druhotných surovín je nasledovná: 

 

Podnikateľský subjekt je povinný ukladať do zberných nádob na separovaný zber len čisté 

druhotné suroviny podľa usmernenia spoločnosti .A.S.A. Trnava spol. s r.o. V prípade, ak sa v zbernej 

nádobe na separovaný zber budú nachádzať aj iné odpady okrem tých, na ktoré je nádoba výlučne 

určená, nastane započítanie vývozu nádoby vo výške poplatku za zmesový komunálny odpad. 

Uvedené skutočnosti bude kontrolovať osádka spoločnosti .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 

 

 

Objem zbernej nádoby 

alebo PE vreca (v litroch) 
Frekvencia zberu 

Výška poplatku za rok v 

eurách 

120 - papier, plasty 1 x týždenne 34,32 

120 - papier, plasty 2 x týždenne 68,64 

240 - papier, plasty 1 x týždenne 50,79 

240 - papier, plasty 2 x týždenne 98,84 

1 100 - papier, plasty 1 x týždenne 195,05 

1 100 - papier, plasty 2 x týždenne 377,52 

1 100 - sklo 1 x 4 týždne 53,48 

1 100 - sklo 1 x 2 týždne 103,81 

 

3. Znížený poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby, podnikateľov je 

nasledovný: 

 

 Pôvodca odpadu nebude vlastníkom zbernej nádoby. Komunálny odpad bude zberaný 

do plastových vriec a ukladaný do najbližšej zbernej nádoby, určenej pre bytové domy, ktorú 

vyšpecifikuje spoločnosť .A.S.A. Trnava spol. s r.o. Vrecia si zabezpečí pôvodca odpadu na vlastné 

náklady. 

 Podkladom na poskytnutie zníženého poplatku je potvrdenie o počte zamestnancov zo 

Sociálnej poisťovne, ktoré doloží každý subjekt, ktorý o zníženie poplatku žiada. Znížený poplatok 

bude udelení na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – podnikateľa. 

 

 Výška poplatku za rok v eurách 

Fyzické osoby podnikatelia, ktorí  neprodukujú 

živnostenský odpad s maximálnym počtom troch 

osôb vrátane fyzickej osoby podnikateľa 

57,55 

 

4. Výška poplatku pre školy všetkých druhov, zdravotnícke zariadenia detské 

domovy, domovy dôchodcov, mesto Trnava a príspevkové organizácie mesta 

Trnava je nasledovná: 

 

Objem zbernej 

nádoby alebo PE 

vreca (v litroch) 

Frekvencia zberu 
Výška poplatku v eurách 

nádoby vrecia 

 120 1 x týždenne 66,58 - 

120 2 x týždenne 133,16 - 

240 1 x týždenne 123,55 142,77 

240 2 x týždenne 247,10 285,54 

1100 1 x týždenne 566,28 654,36 

1100 2 x týždenne 1 132,56 1 308,73 

 



5. Výška poplatku pre fyzické osoby, obyvateľov v rodinných domoch je 

nasledovná: 

 

Počet členov domácnosti Výška poplatku za osobu a rok v eurách 

1-členná domácnosť 32,84 

2-členná domácnosť 28,34 

3-členná domácnosť 24,37 

4 a 5-členná domácnosť 22,40 

6 a viac členná domácnosť 20,36 

  

6. Znížené poplatky pre fyzické osoby v rodinných domoch sú nasledovné: 

 

 Výška poplatku za osobu a rok v eurách 

Osamelo žijúca osoba nad 62 r. alebo osamelo 

žijúca osoba s preukazom ZŤP 
16,46 

Osamelo žijúca osoba s preukazom ZŤP odkázaná 

na iné osoby alebo osamelo žijúca osoba s príjmom 

pod hranicou životného minima 

12,16 

Samostatne spolu žijúce dve osoby, pričom každá 

má nad 62 r. alebo je držiteľom preukazu ZŤP 
16,46 

Študent študujúci mimo územia mesta Trnava 3,63 

 O znížený poplatok musí oprávnená osoba požiadať na MsÚ Trnava. 

 

 

7. Výška poplatku pre fyzické osoby, obyvateľov v bytových domoch je 

nasledovná:  

 

 Výška poplatku za osobu a rok v eurách 

Bytové domy 20,91 

 

 

8. Výška poplatku pre neobývané rodinné domy je nasledovná: 

 

 Výška poplatku za osobu a rok v eurách 

       Neobývané rodinné domy, vlastníci 

ktorých nemajú trvalý alebo prechodný 

pobyt v meste Trnava 

 

31,35 

 

 

čl.8 

Prechodné ustanovenia 

 

Daňové konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa dokončí podľa 

doterajších predpisov. Vznik a zánik daňovej povinnosti s tým spojené vzniknuté do 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov. 

 



čl. 9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto VZN sa zrušuje:  

a) VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

b) VZN č.233, ktorým sa vydáva doplnok č.1 k VZN č.225 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku 

c) VZN č. 294, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233 

d) Čl.12 VZN č. 321, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné 

nariadenia Mesta Trnava v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej 

republike (Generálne VZN) a VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233 a 294 

e) VZN č. 391, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

čl.10 

Záverečné ustanovenia 

 

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa odvíja 

od platného zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 

          čl.11 

        Účinnosť 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016 s výnimkou 

Čl.6, ods.5, ktorý nadobúda účinnosť od 01.07.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

                   primátor mesta Trnava 

 

 

Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 

Vyvesené dňa 16.12.2015 

 


