
Zápisnica 
 
 

zo zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 16. mája 2011 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnení: JUDr. Peter Sopko 
  Ing. Rudolf Holkovič 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení a úloh 
3. Návrh VZN č. ..., ktorým sa dopĺňa VZN č. 372 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území 

mesta Trnava o cenník cintorínskych služieb poskytovaných na území mesta Trnava 
4. Informatívna správa o možnosti predaja bytov na Františkánskej ulici vo väzbe na vrátenie dotácie 

poskytnutej z Fondu rozvoja bývania 
5. Stacionár Náš dom, n.o. – analýza možnosti poskytnutia finančného príspevku pre Stacionár Náš 

dom, n. o. v zmysle zákona o sociálnych službách  
6. Žiadosti o úľavy 
7. Rôzne 
 
 
k bodu 1. 
Zasadnutie FK MZ otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov Finančnej komisie MZ, prítomných 
hostí a oboznámil prítomných na zasadnutí o ospravedlnení neprítomných. Členovia komisie schválili 
navrhnutý program rokovania. 
 
 
k bodu 2. 
Kontrola uznesení a úloh 
Úlohy boli splnené. Kontrola úloh bez pripomienok členov komisie. Členovia komisie sa zhodli na tom, 
že sa budú jednotlivým úlohám venovať postupne podľa programu zasadnutia. 
 
 
k bodu 3. 
Návrh VZN č. ..., ktorým sa dopĺňa VZN č. 372 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území 
mesta Trnava o cenník cintorínskych služieb poskytovaných na území mesta Trnava 
Ing. Peter Novák oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Členovia komisie po diskusii 
k materiálu prizvali p. Rigu, ktorý prítomných informoval o investíciách realizovaných na cintorínoch 
v správe spoločnosti RIGSTAV, s.r.o., o poskytovaní cintorínskych služieb a stanovení cien 
poskytovaných cintorínskych služieb v navrhovanom cenníku. Po diskusii k predloženému materiálu 
prijali členovia finančnej komisie nasledovnú úlohu: 
 
Úloha č. 9 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva v súvislosti s navrhovaným VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 
372 žiada ODaKS spracovať podrobnú analýzu investícií spoločnosti RIGSTAV, s.r.o. (správca 
pohrebiska) a to: 

 analýzu zrealizovaných investícii od podpisu koncesnej zmluvy medzi Mestom Trnava 
a spoločnosťou RIGSTAV, s.r.o., 

 analýzu investícií, ktoré spoločnosť RIGSTAV, s.r.o. plánuje zrealizovať v najbližších štyroch 
rokoch. 

Spracované analýzy žiadame predložiť do 27.5.2011, rokovanie FK MZ k tejto téme bude 2.6.2011. 
 
 
k bodu 4. 
Informatívna správa o možnosti predaja bytov na Františkánskej ulici vo väzbe na vrátenie dotácie 
poskytnutej z Fondu rozvoja bývania 
Mgr. Klenovský oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Členovia FK MZ po diskusii prijali 
nasledovné uznesenie: 
 
 



Uznesenie FK MZ č. 15 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predloženú informatívnu správu 
o možnosti predaja bytov na Františkánskej ulici vo väzbe na vrátenie dotácie poskytnutej z Fondu 
rozvoja bývania a neodporúča Mestskej rade mesta Trnava, aby na základe uvedenej správy 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj bytov na Františkánskej ulici. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úloha č. 10 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada OS upraviť v predkladanom materiáli „Informatívna 
správa o možnosti predaja bytov na Františkánskej ulici....“ na Mestskú radu mesta Trnava rozdelenie 
bytov na obsadené a neobsadené. 
 
 
k bodu 5. 
Stacionár Náš dom, n.o. – analýza možnosti poskytnutia finančného príspevku pre Stacionár Náš 
dom, n. o. v zmysle zákona o sociálnych službách 
Na základe úlohy č. 3 zo zasadnutia finančnej komisie dňa 11.4.2011 spracoval OS finančnú analýzu. 
Mgr. Klenovský oboznámil prítomných so spracovanou analýzou, po diskusii členovia komisie prijali 
nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie FK MZ č. 16 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva vzhľadom k tomu, že Mesto Trnava nepožiadalo 
Stacionár Náš dom, n.o. o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a pri tvorbe rozpočtu na rok 
2011 nepočítalo s poskytnutím príspevku pre Stacionár Náš dom, n.o. odporúča poskytnutie ďalšieho 
finančného príspevku pre Stacionár Náš dom, n.o. vo výške 5 000 eur. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 6. 
Žiadosť o úľavy 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálov zaujala stanovisko ku každej 
žiadosti jednotlivo. Úlohy, uznesenia a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1.  
 
 
k bodu 7. 
Rôzne 
Členovia FK MZ si potvrdili nasledovné termíny zasadnutí finančnej komisie: 

 2.6.2011 (štvrtok) o 15,00 h. 

 20.6.2011 (pondelok) o 15,00 h. 
Na záver zasadnutia predseda Ing. Bošnák poďakoval všetkým členom finančnej komisie za účasť na 
zasadnutí finančnej komisie. 
 
 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák v.r. 
           predseda FK MZ 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 17.5.2011 


