
Zápisnica 

 

z 19. zasadnutia Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

konaného dňa 12. novembra 2012 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: Bc. Ján Hrubý 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. Pravidlá uplatňovania odpočtu nákladov na investície v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta 

Trnava (materiál zo zasadnutia dňa 17.9.2012) 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z 

nehnuteľností 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 317 o miestnych daniach, 

v znení VZN č. 347 a VZN č. 367 

6. Žiadosti o úľavy 

7. Rôzne 

 

 

k bodu 1. 

Zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril predseda Ing. Bošnák a 

privítal členov komisie.  

 

 

k bodu 2. 

Kontrola úloh a uznesení 

Členovia FK MZ zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme. 

 

 

k bodu 3. 

Pravidlá uplatňovania odpočtu nákladov na investície v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta 

Trnava  

Finančná komisia MZ sa stotožňuje so stanoviskom Majetkovej komisie MZ k predloženému materiálu: 

Majetková komisia MZ stiahla materiál z rokovania – komisia odporúča posudzovať každú žiadosť 

individuálne. 

 

Uznesenie č. 97: 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava odporúča posudzovať každú žiadosť 

individuálne a materiál zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava stiahnuť z rokovania. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 



k bodu 4. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností: 

Členovia FK MZ sa po prerokovaní predloženého materiálu dohodli na nasledovných pripomienkach k 

materiálu: 

1. Rozdeliť splátky vyrubenej dane z nehnuteľností u právnických osôb na tri splátky nasledovným 

spôsobom: 

 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 

 2. splátka do 31. augusta bežného roka, 

 3. splátka do 31. októbra bežného roka. 

Výšku splátok určí správca dane v rozhodnutí. 

Zmenu splátok vyrubenej dane z nehnuteľností pre právnické osoby uviesť v dôvodovej správe 

predkladaného materiálu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 

2. Upraviť číslovanie článkov v návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani 

z nehnuteľností. 

 

Uznesenie č. 98: 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava po zapracovaní navrhnutých úprav odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností schváliť. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

k bodu 5. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 317 o miestnych daniach, v 

znení VZN č. 347 a VZN č. 367 

Po vzájomnej diskusii k predloženému materiálu prijali členovia FK MZ nasledovnú úlohu: 

 

Úloha č. 42: 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava odporúča vzhľadom na komplikovanosť 

predloženého materiálu spracovať nový návrh všeobecne záväzného nariadenia vrátane navrhovaných 

zmien, vyplývajúcich zo zákona a všeobecne záväzné nariadenia č. 317, 347, 367 zrušiť v zrušovacích 

ustanoveniach nového VZN. K novému návrhu VZN sa členovia komisie vyjadria na zasadnutí dňa 

3.12.2012. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

k bodu 6. 

Žiadosti o úľavy 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava po prerokovaní materiálov zaujala stanovisko 

ku každej žiadosti jednotlivo. Uznesenia, úlohy a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1. 

 

 

k bodu 7. 

Rôzne 

 

Úloha č. 43: 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiada spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o., 

Správu kultúrnych a športových zariadení a Stredisko sociálnej starostlivosti o predloženie stavu 

pohľadávok k 31.10.2012 v rozdelení za bytové priestory a nebytové priestory, v rozdelení pohľadávky 

za nájom a pohľadávky za služby spojené s nájmom. Spracovaný materiál žiadame zaslať do 

27.11.2012 sekretárovi komisie na e-mailovú adresu bianka.cigasova@trnava.sk.  

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 



Úloha č. 44: 

Sekretár komisie preverí možnosť zasielania materiálov členom komisie elektronicky. 

 

Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy: 

 3.12.2012 o 15,00 hod. (pondelok) v zasadačke č. 142 na MsÚ. 

 

 

 

 

        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 13.11.2012 


