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U Z N E S E N I A  
 

zo 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného 
obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2022 v konferenčnej miestnosti 
trnavskej radnice  

 
 

883 
uznesenie 

 
k schváleniu programu 7. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 15.3.2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 15.3.2022            
v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania  
 
 

 
884 

uznesenie 
 

k Spolufinancovaniu projektu  
„Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave“ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v 
Trnave“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného 
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 43 860,00 
eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 



2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 31.03.2022 

 
 
 

885 
uznesenie 

 
k Spolufinancovaniu projektu  

„Obnova Námestia SNP v Trnave“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Obnova Námestia SNP v Trnave“, realizovaného v rámci výzvy IROP-
PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trnava 
a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného 
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 96 922,62  
eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 31.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

               JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
                              primátor mesta 

 
 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
V Trnave dňa 16.3.2022 
 


