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(719 - 721) 
 
 

U Z N E S E N I A  
z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného 
obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 24. augusta 2021 spôsobom online 
rokovania 

 
 
 

719 
uznesenie 

 
k schváleniu programu mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 24.8.2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 24.8.2021             
v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania  
 
 
 
 

720 
uznesenie 

 

k schváleniu splnenia podmienok žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy IROP 

na materské školy (MŠ Spojná) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 870 zo dňa 24.apríla 2018 tak, 
že: 

- v schvaľovacej časti sa dopĺňa nový bod 1a), ktorý znie 
1a) schvaľuje 

uhradenie poslednej splátky (splátky splatnej v r. 2022) z rozpočtu r. 2021, a to 
do 30 dní od schválenia rozpočtového výdavku na jej úhradu v rozpočte mesta 
Trnava na rok 2021 

- v ukladacej časti sa dopĺňa nové písm. c), ktoré znenie: 
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c) pripraviť návrh dodatku k zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 
(c.č.z. 678/2018) v zmysle tohto uznesenia a zabezpečiť proces výmazu 
záložného práva v katastri nehnuteľností 

Termín: do 30.9.2021 

 

2. Schvaľuje 
úpravu rozpočtu mesta Trnavy v čiastke 150 000 eur nasledovne: 

 Schválený 

rozpočet 2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31.7.2021 

zmena 

2.6 PROJEKTY - Obnova Ružového parku – 

vlastné zdroje 

0 2 202 732 -150 000 

Jedná sa o úverové zdroje alokované na realizáciu obnovy Ružového parku, ktoré nebudú potrebné 

v roku 2021 v plnej výške. Momentálne je akcia v procese verejného obstarávania. Zostatok zdrojov 

bude postačovať na úhradu výdavkov za prestavanosť  v roku 2021. 

 

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie 

a odkupovanie majetku 

1 100 000 1 193 913 +150 000 

Navýšenie položky o poslednú splátku kúpnej ceny za objekt na Spojnej ulici z titulu výmazu 

záložného práva kvôli možnosti získať nenávratný finančný príspevok. 

 

 

 
721 

uznesenie 
 

k spolufinancovaniu projektu  
„MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov“ 

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

realizácie projektu „MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov“, realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67, 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 44 750,00 
eur; 
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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 31.12.2021 
 

 

 

 
 
 
 
 

JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
 
 
V Trnave dňa 25.8.2021 


