
 
 
(941 - 944) 
 

U Z N E S E N I A 
 
 

z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
 ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________________________ 
 
 

941 
uznesenie 

 
k zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

vo volebnom období 2006 – 2010 
vo volebnom obvode č. 1 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Karola Opatovského  
ku dňu 30. 08. 2010 v zmysle § 25 ods. 2 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 

942 
uznesenie 

 
k zloženiu sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

vo volebnom období 2006 – 2010 
vo volebnom obvode č. 1 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
že Ing. Augustín Pullmann zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
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943 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu počtu členov 

Mestskej rady mesta Trnava 
vo volebnom období 2006 - 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu textu uznesenia MZ č. 3/2006 z 21. 12. 2006 v bode 1. nasledovne: 
 
„1. Stanovuje 
 deväť členov Mestskej rady mesta Trnava s účinnosťou od 09. 09. 2010“  
 
 
 
 

944 
uznesenie 

 
k návrhu na doplňujúcu voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

vo volebnom období 2006 - 2010  
do Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  
predsedu a podpredsedu Komisie mládeže a športu 

 a ustanovenie poslanca do Výboru mestskej časti č. 1 Trnava - stred 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
zánik členstva Karola Opatovského  
a) v Komisii mládeže a športu MZ, 
b) v Majetkovej komisii MZ,  
c) vo Výbore mestskej časti č. 1 Trnava - stred 
v súvislosti so zánikom mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo 
volebnom období 2006 - 2010 dňom 30. 08. 2010 
 
2. Volí  
a/ Ing. Augustína Pullmanna, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
vo volebnom období 2006 -2010 za člena Komisie mládeže a športu MZ,  
b/ Mgr. Mária Buchela, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
vo volebnom období 2006 - 2010 za predsedu Komisie mládeže a športu MZ,  
c/ Mgr. Jozefa Piknu, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
vo volebnom období 2006 - 2010 za podpredsedu Komisie mládeže a športu MZ,  
d/ MUDr. Pavla Caudta, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
vo volebnom období 2006 - 2010 za člena Majetkovej komisie MZ,  
s účinnosťou od 09. 09. 2010 
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3. Berie na vedomie 
že Ing. Augustín Pullmann, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom 
období 2006 - 2010 sa stáva členom Výboru mestskej časti č. 1 Trnava – stred ako poslanec 
mestského zastupiteľstva s účinnosťou od 09. 09. 2010 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ pripraviť menovacie dekréty členov komisií primátorovi mesta na podpis 
  Termín: do 15. 09. 2010 
 
b/ zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s nástupom Ing. Augustína Pullmanna do funkcie 
poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
  Termín: do 30. 09. 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     Ing. Štefan  B o š n á k  

                                       primátor mesta 
           
 
 
 
 
  
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                       prednostka MsÚ 
 
 
 
V Trnave 09. 09. 2010 


