Zápisnica
zo 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného
obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2022 v konferenčnej miestnosti
trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
zo 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného
obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2022 v konferenčnej miestnosti
trnavskej radnice
Na rokovaní boli prítomní:
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
24 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Ing. Monika Černayová, hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu
3 vedúci odborov mestského úradu
zapisovateľka

Návrh p r o g r a m u :
a/
b/

Otvorenie
Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu
1.1 Spolufinancovanie projektu
„Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v
Trnave“
1.2 Spolufinancovanie projektu
„Obnova Námestia SNP v Trnave“

2.

Rekapitulácia uznesení
Záver

Rokovanie mestského zastupiteľstva viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta.
Požiadal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných účastníkov rokovania, aby
vzhľadom na platné opatrenia súvisiace s prevenciou koronavírusu mali po celú dobu rokovania
nasadené rúška.
Zároveň skonštatoval, že koronavírus skončil a teraz je tu vojna (pozn. agresívnu inváziu
Ruska proti Ukrajine). Dúfal, že pri ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude môcť
skonštatovať, že obidve tieto veci sú za nami.
Predsedajúci na rokovaní privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva
a ostatných prizvaných. Po prezentácii poslancov skonštatoval, že v úvode rokovania bolo
zaprezentovaných 20 poslancov mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo
uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa zvýšil počet na 24 poslancov.)
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Z neúčasti na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci
: Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Bc. Eduard Guniš, Mgr. Matej Lančarič, RNDr. Gabriela
Cabanová, Mgr. Tatiana Vavrová. Zároveň uviedol, že niektorí poslanci avizovali neskorší
príchod na rokovanie.
Na rokovaní bola overená zápisnica z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava konaného dňa 15. februára 2022, ktorej overovateľmi boli poslanci p. Juraj Šarmír
a p. Marcel Krajčo.
Za overovateľov zápisnice vystúpil poslanec p. Juraj Šarmír, ktorý skonštatoval, že zápisnicu
overovatelia podpísali a potvrdzujú jej právoplatnosť.
Za overovateľov zápisnice zo 7. mimoriadneho zasadnutia boli predsedajúcim určení
poslanci MZ : Juraj Šarmír a Marcel Krajčo.
Návrh uznesení predkladala mestskému zastupiteľstvu návrhová komisia, ktorej zloženie
bolo pre mimoriadne rokovanie nasledovné: JUDr. Igor Kršiak, prednosta mestského úradu
a vedúce 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.
O dôvode zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva informoval
predsedajúci.
Podotkol, že dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva je
schválenie spolufinancovania projektov, kde termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola v rámci
výzvy o nenávratný finančný príspevok je 31. marca 2022. Primátor mesta podotkol, že nielen
v poslednej dobe sa Mestu Trnava darí získavať eurofondy na rôzne projekty vo verejnom
priestore, tak dúfa, že aj v týchto prípadoch bude mesto úspešné.
K materiálom mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva Mestská rada mesta
Trnava rokovala spôsobom per rollam v dňoch 3. až 8.3.2022. K programu rokovania
pripomienky nemala. Stanovisko mestskej rady k prerokovávaným materiálom bolo
zapracované do spoločného spravodaja, ktorý mali poslanci k dispozícii.
K návrhu programu rokovania poslanci pripomienky nevzniesli.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bol schválený zverejnený návrh programu.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 883
k programu rokovania 7. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – skonštatoval, že program rokovania bol
schválený. Zároveň uviedol, že v závere rokovania dá priestor zástupkyni primátora mesta pani
Nemčovskej, aby v krátkosti zreferovala o situácii spojenej s humanitárnou krízou, ktorá prebieha
u našich susedov, na Ukrajine.

Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu.
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Materiál č. 1.1
Spolufinancovanie projektu
„Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave“
Spravodajca: Ing. Martina Repčíková
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa bude predkladať v rámci 1. kola výzvy IROP na
podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk s kódom IROP-PO7-SC732021-87, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 31.03.2022.
Uznesenie MZ o zabezpečení spolufinancovania projektu je povinnou prílohou uvedenej výzvy a
jej nepredloženie by bolo pre predmetný projekt diskvalifikačné.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 vyhlásilo dňa 29.12.2022 výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na podporu zelenej
infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87. Výzva je
otvorená, termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 31.03.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú
uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.
Mesto Trnava plánuje v rámci uvedenej výzvy predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu s názvom „Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom
mlyne v Trnave“. Mesto Trnava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v roku 2021
v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 v druhom hodnotiacom kole, avšak vzhľadom na
vyčerpanie alokácie pre predmetnú výzvu v rámci schválených žiadostí v 1. kole, mesto Trnava
žiadosť stiahlo a predkladá projekt v rámci horeuvedenej výzvy.
Riešené územie sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Trnava v priestore Horného rybníka
v lokalite Kamenný Mlyn, ktorý je súčasťou chráneného areálu Trnavské rybníky, začleneného
do biocentra regionálneho významu. Na riešenom území platí 3 stupeň ochrany prírody a krajiny
v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. Predmetom ochrany je ochrana vodného vtáctva a
vodných biocenóz na vedecko-výskumné a náučné ciele a územie patrí pod správu Štátnej
ochrany prírody, správa CHKO Malé Karpaty, Modra.
Po analýze možností pohybu peších a cyklistov a lokalizácií vysokého výskytu rákosia a vodného
vtáctva boli definované priority riešenia:
•
Ponechanie prírodného charakteru - vegetácia bude plniť funkciu sprievodnej vegetácie
vodných tokov a plôch. V rámci súčasného stavu sú navrhnuté predovšetkým pestovateľské
prebierky v krovitej etáži, čím by sa sprístupnila vodná plocha návštevníkom areálu. V rámci
ďalšieho rozvoja územia sa uvažuje s postupnou obnovou stromoradia na hrádzi pôvodnými
druhmi a v bylinnej etáži dosadenie pôdneho pokryvu brehov, ktoré budú prebierkou krovitých
porastov odhalené a rozšírenie a doplnenie vlhkomilného bylinného pobrežného spoločenstva a
spoločenstiev mokradí, ktoré zatraktívnia priestor návštevníkom.
•
Statická časť - drevené mólo - v tvare kružnice, v ktorej centre bude osadená vodná
záhrada tvorená zmesou rastlín rastúcich v hlbokej zóne (do 2,5m) a rastlín z močiarnej zóny v
podobe "plávajúcich mokradí". Tvar móla vychádza z myšlienky dopadu kvapky na vodnú hladinu
a sprístupnené bude modulárnym pontónom v jeho severnej časti.
•
Dynamická časť - plávajúci strom, vysadenie bude v závislosti od hĺbky dna v bóji,
alternatívne v ponorenom kvetináči.
Mólo poskytne výhľad z vonkajšieho obvodu kružnice na rybník a okolie.
Celkové výdavky projektu sú 877 200,03 eur, celkové oprávnené výdavky (COV) 877 200,03
eur, nenávratný finančný príspevok (95 % z COV) 833 340,03 eur, spolufinancovanie (5 %
z COV) 43 860,00 eur.
Prípadné neoprávnené výdavky pre projekt, spolu s 5 %-ným spolufinancovaním celkových
oprávnených výdavkov, budú hradené z rozpočtu mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 884
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Materiál č. 1.2
Spolufinancovanie projektu
„Obnova Námestia SNP v Trnave“
Spravodajca: Ing. Martina Repčíková
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa bude predkladať v rámci 1 kola výzvy IROP na
podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk s kódom IROP-PO7-SC732021-87, termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 31.03.2022.
Uznesenie MZ o zabezpečení spolufinancovania projektu je povinnou prílohou uvedenej
výzvy a jej nepredloženie by bolo pre predmetný projekt diskvalifikačné.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 vyhlásilo dňa
29.12.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na
podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy IROP-PO7-SC732021-87.
Mesto Trnava plánuje v rámci uvedenej výzvy predložiť žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu projektu s názvom „Obnova Námestia SNP v Trnave“.
Miestom realizácie projektu je verejný priestor Námestia SNP v Trnave, ktorý sa nachádza v
intraviláne krajského mesta Trnava, v mestskej časti Trnava – Stred, kde pôvodné morfologické
tvary boli úplne zotrené viacerými terénnymi úpravami. Ide o zastavené územie, ohraničené zo
severu Hlavnou ulicou, zo západu novo zrealizovaným parčíkom pri evanjelickom kostole a
priľahlou komunikáciou, z východu zástavbou Rázusovej ulice, Ružovým parkom a objektom
Okresnej prokuratúry a z juhu radovou zástavbou meštianskych domov Námestia SNP s ulicami
A. Žarnova a Rázusova.
Predmetný priestor je v priamom kontakte s územím Mestskej pamiatkovej rezervácie
Trnava („MPR“) – v ochrannom pásme MPR Trnava. Námestie SNP je tiež v priamom kontakte s
verejnými inštitúciami, oddychovou zónou Ružový park, Bernolákov sad, pešou zónou mesta, z
čoho vyplýva veľký pohyb chodcov a cyklistov.
Celé riešené územie (všetky funkčné zóny spolu) ma celkovú výmeru cca 7 800 m².
Predkladané riešenie nie je v rozpore s platným územným plánom a rešpektuje požiadavky
mesta.
Vo vzťahu k súčasnej situácii v riešenom území je potrebné skonštatovať dlhodobo
nevyhovujúci stav spevnených povrchov, mestského mobiliáru, verejného osvetlenia, ako aj
nedostatok verejnej zelene, nevyhovujúce podmienky pre existujúcu zeleň a tiež poškodenie
spevnenia koryta potoka Trnávka, v dôsledku čoho je nevyhnutné zrealizovať komplexnú
rekonštrukciu, revitalizáciu a zazelenanie územia.
Koncepčne a v súlade s rekapituláciou objektov stavby sú stavebné práce, ktoré sú
predmetom hlavnej aktivity projektu, rozdelené do stavebných objektov : Prekrytie potoka
Trnávka, Cesty a spevnené plochy, Sadové úpravy, Závlahy, Fontána, Reinštalácia Pamätníka
oslobodenia, Oplotenie parčíka, reinštalácia barok. sôch, hydroizolácie, chodník v parčíku,
Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trnávky, Reinštalácia Pamätníka
nespravodlivo prenasledovaných, Dažďová kanalizácia, Prípojky vody a kanalizácie pre fontány
a k hydrantu, Verejné osvetlenie, Rozvody NN, Slaboprúdové rozvody, Mobiliár a drobná
architektúra.
Celkové výdavky projektu sú 2 820 189,00 eur, celkové oprávnené výdavky (COV) 1 938
452,46 eur, nenávratný finančný príspevok (95 % z COV) 1 841 529,84 eur, spolufinancovanie (5
% z COV) 96 922,62 eur, neoprávnené výdavky 881 736,54 eur.
Prípadné ďalšie neoprávnené výdavky pre projekt, spolu s 5 %-ným spolufinancovaním
celkových oprávnených výdavkov, budú hradené z rozpočtu mesta Trnava.
Mestská rada mesta Trnava postúpila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez
pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 885
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Následne vystúpila poslankyňa Nemčovská, prvá zástupkyňa primátora mesta s témou,
ktorú signalizoval v úvodnej časti primátor mesta.
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta – predložila základné
informácie k dnešnému dňu, aké sú povinnosti samosprávy voči občanom Slovenskej republiky,
Uviedla, že sa vychádza z informácií, keď 26. februára 2022 o 12.00 h. bola vyhlásená
mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky z dôvodu hromadného prílivu cudzincov na
jej územie. Od tohto dňa, resp. aj krátko predtým bol citeľný príliv cudzincov, čo sa začalo ďalšími
vlnami ubytovaných. Z tohto dôvodu samospráva kontaktovala odbor krízového riadenia
Okresného úradu v Trnave v súvislosti s ďalšími postupmi a kompetenciami mesta, čo sa týka
výkazov, resp. míňania verejných zdrojov. V súčasnosti sa pravidelne stretáva krízový štáb
mesta.
Cudzinecká polícia pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom denne zaregistrujú 300
až 500 žiadostí o status odídenca. Toto však nie je finálne číslo o počte pohybujúcich sa
cudzincov na území mesta. Vzhľadom k tomu, že nie je presná koordinácia tých počtov, pretože
odídenec má 90 dní bezvízového styku, tak je týchto ľudí ťažko registrovať v jednom bode.
V súčasnosti má samospráva povinnosť hlásiť Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru SR na
dennej báze do 10,00 h. počty ubytovaných vojnových utečencov v ubytovacích zariadeniach. Na
území mesta je takýchto ubytovacích zariadení 26. Predpokladá sa, že z celkového počtu
ubytovaných je 40% detí /v súčasnosti je ubytovaných 132 vojnových utečencov/. Ukrajincov
v počte 21 je ubytovaných v mestských bytoch, ktoré boli operatívne poskytnuté ako akútna
pomoc. Ostatní ubytovatelia na území mesta túto povinnosť nemajú nariadenú, ale mesto ich
k nahlasovaniu počtov ubytovaných bude vyzývať.
V súčasnosti Mesto Trnava pripravuje manuál, keďže štát, resp. vyššie orgány postup
k tomu, čo má občan na území nášho štátu absolvovať, neposkytli. Manuál sa prekladá do
ukrajinčiny za pomoci ukrajinských študentiek z Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Po spracovaní
bude manuál distribuovaný na cudzineckú políciu, Železnice SR, prípadne ďalšie inštitúcie, aby
občan Ukrajiny vedel, čo má robiť.
Mesto dostalo príkaz z okresného úradu na zriadenie núdzového ubytovania. Na krízovom
štábe mesta, ktorý dnes zasadal, sa rozhodlo, že núdzovým ubytovaním bude zatiaľ pre 50
utečencov, ktorí budú organizovane prichádzať a logisticky budú nasmerovaní do telocvične
V jame 3. Rektor fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorá objekt využíva, bol informovaný,
s vecou súhlasil a túto aktivitu podporuje. Všetky materiálové výdavky a logistiku bude riešiť
samospráva.
Akonáhle príde potreba zo strany vyšších inštitúcii zriadiť humanitárny sklad veľmi
organizovaného charakteru, mesto má pripravené voľné sklady v priemyselnom parku, ale čaká
sa na bližšie inštrukcie na prevádzku humanitárneho skladu; mesto je pripravené aj personálne.
V súvislosti s návštevnosťou materských a základných škôl uviedla, že každé jedno
ukrajinské dieťa, ak bude mať záujem navštevovať základnú školu, v meste Trnava sú kapacity
voľné naprieč všetkými 8 ročníkmi. V takomto prípade sa kontaktuje priamo riaditeľ školy,
prípadne odbor školstva. Toto je kapacitne pokryté a deti do základných škôl vie mesto prijímať.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - od začiatku sa mesto snaží v rámci možností
komunikovať aj so zástupcami ukrajinského mesta Charkov. Tam je situácia veľmi problematická.
Predpokladá, že až do vytvorenia seriózneho humanitárneho koridoru naše mesto nebude vyvíjať
extra veľkú snahu o rôzne druhy zbierok. Lepšie je, keď zbierky vykonávajú špecializované
organizácie – Arcidiecézna charita, resp. Baterkáreň. Zobrali na seba túto úlohu a mesto ich
podporuje. Ale veľká snaha pomôcť ľuďom z partnerského mesta Charkov nastane, ak budú
schopní veľmi jasne popísať všetky svoje potreby, o čom sa bude informovať hneď ako to bude
možné. Situácia v meste Charkov je taká ako je prezentovaná v médiách, čo nazval serióznou
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katastrofou. V momente, ak bude zabezpečený humanitárny koridor v smere do Charkova, mesto
bude pripravené s konkrétnejšou pomocou, lebo nie je možné aktivitu konkrétnejšie smerovať.
Na pravidelnej báze komunikujú aj kolegovia z Únie miest SR. Najťažšia situácia je v meste
Košice, resp. na východnej hranici. Primátora Košíc p. Polačeka ubezpečil, že ak to bude
považovať za potrebné, môže sa na Mesto Trnava obrátiť a v rámci možností im pomoc mesto
neodmietne.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – skonštatoval, že na usmernenie prichádzajúcich ľudí budú
vyhotovené letáky, avšak sa pýtal, či mesto neuvažuje so zriadením infopointov, kde by bola
koncentrácia všetkých informácií s prítomnosťou osoby hovoriacej po ukrajinsky.
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta – uviedla, že pre
cudzinca, ktorý odíde z cudzineckej polície so statusom odídenca je nápomocný postup, čo má
ďalej robiť. Infopoint by bola ďalšia forma poskytnutia informácií, keďže všetky budú spracované
v manuáli. Nebráni sa zriadeniu infopointu, keď by bola situácia neúnosná, len by bolo treba
kapacitu ľudí, ktorí hovoria po ukrajinsky. Z informácií z okresného úradu uviedla, že v Trnave
bude zriadené veľkokapacitné centrum, v ktorom v prípade väčšieho počtu utečencov bude
takýto hotspot zriadený. V súčasnosti osoby prichádzajúce individuálne sú v kontakte s určitou
osobou, so zamestnancom mesta. Akonáhle príde organizovane niekoľko autobusov z východu,
určených priamo do Trnavy, kde sa treba o nich postarať, tak v tom bode bude nevyhnutný aj
hotspot.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – uviedol, že v tomto bode ešte mesto nie je. Aj
organizované transfery sú smerované do Bratislavy, teda nápor je koordinovaný do iných miest.
Mesto je v tomto kontexte iba v prípravnom režime. Čo sa týka rozdelenie jednotlivých úloh, či už
okresného úradu alebo iných partnerov, vrátane hasičského zboru, každý z nich sa môže na
mesto obrátiť. Nepredpokladá, že v prípade serióznej potreby a zadaní požiadaviek je mesto
schopné flexibilne reagovať. Vývoj v ďalšom období sa bude záležať od situácie priamo na
Ukrajine. Pokiaľ sa bude pokračovať v útokoch, pokiaľ sa budú stupňovať, tak budú prichádzať
sociálne, vybavenostne i psychicky na tom ľudia v ťažšom stave. V tejto chvíli sú to ľudia, ktorí
boli kontaktami, resp. ekonomicky na tom silní, že sa hneď v prvých dňoch vojnového konfliktu
boli schopní vypraviť na cestu a prísť sem. Také skutočné zúfalstvo vojny sem ešte nedorazilo.
Mgr. Ondrej Štefánik, poslanec MZ – pýtal sa, či máme informácie o počte ľudí, ktorí sa
vzhľadom na vojnu na Ukrajine, nachádza na území mesta Trnava.
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, prvá zástupkyňa primátora mesta – uviedla, že presne
nevieme. Jediná registrácia je na cudzineckej polícii, 300 až 500 podľa dennej vlny, ale evidencia
je za širšie územie, aj za mesto Piešťany a Hlohovec. Je rozdiel, koľko sa ľudí zaregistruje a koľko
zostane v Trnave. Počty sa nedajú zistiť, kým sa cudzinci nebudú individuálne hlásiť. Môže sa
odhadnúť počet ľudí ubytovaných v hoteloch a penziónoch, čo je určité percento z celku.
Z diskusií na sociálnych sieťach je vidieť solidaritu, pomoc, ale takáto pomoc je pre budúcnosť
neudržateľná, pokiaľ nebude koordinovaná zo štátu a iných inštitúcií. Zároveň uviedla, že je tu
tranzitné obdobie, kedy mnohí utečenci z Ukrajiny sa neregistrujú na cudzineckej polícii, zostanú
na Slovensku pár dní a idú ďalej v rámci bezvízového styku do inej európskej krajiny.
Ďalšie vystúpenia na rokovaní mestského zastupiteľstva zaznamenané neboli.
Týmto bol program rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
prerokovaný.
Predsedajúci požiadal návrhovú komisiu o rekapituláciu uznesení.
JUDr. Igor Kršiak, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na rokovaní;
skonštatoval, že prijaté boli uznesenia od č. 883 až 885, vrátane.
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JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval poslancom mestského
zastupiteľstva za účasť a zasadnutie ukončil.

JUDr. Peter Bročka, LL. M.
primátor mesta

Juraj Š a r m í r
overovateľ

JUDr. Igor Kršiak
prednosta MsÚ

Marcel K r a j č o
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka
V Trnave 18.3.2022
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