
Zápisnica 
 

z 17. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 17. septembra 2012 o 9,30 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnení: Bc. Ladislav Rolník 
  Ing. Rudolf Holkovič 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

 plnenie úlohy č. 38 Smernica, ktorou sa ustanovuje postup pri vymáhaní a inom uplatňovaní 

pohľadávok Mesta Trnava - informácia 

 plnenie úlohy č. 39 – smernice na vymáhanie pohľadávok MTT, s.r.o., TT-IT, s.r.o., Stredisko 

sociálnej starostlivosti, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

3. Informácia vo veci František Pokusa – BLESK / Mesto Trnava – prehľad vzájomných pohľadávok 

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

Trnava 

5. Problematika opráv zdevastovaných bytov na Coburgovej ulici 40 - 70 

6. 2. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnavy na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a 

monitorovacia správa za 1. polrok 

7. EDI LUX s.r.o. – odpustenie dlžného nájomného za prenájom pozemku pod exteriérové sedenie 

8. Zuzana Pauková – odpustenie pohľadávky (úroky z omeškania) 

9. Žiadosti o úľavy 

10. Rôzne 

 
 
k bodu 1. 
Zasadnutie FK MZ otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov finančnej komisie mestského 
zastupiteľstva. Zároveň sa členovia komisie dohodli na zmene programu: 

1. Kontrola úloh a uznesení 
2. 2. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnavy na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 

a monitorovacia správa za 1. polrok 
3. Projekt CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského – majetkovoprávne usporiadanie – kúpna 

zmluva, nájomná zmluva 
4. Rôzne 

 
 
k bodu 1. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení 
predložených v písomnej forme. 
 
 
k bodu 2. 
2. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnavy na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a 
monitorovacia správa za 1. polrok 



Ing. Burzová podala členom komisie informáciu o 2. aktualizácia rozpočtu Mesta Trnavy na rok 2012, 
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok, ktorá bude predložená 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva 25.9.2012.  
 
Uznesenie č. 80: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený materiál 2. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa 
za 1. polrok a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, 
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovaciu správu za 1. polrok schváliť v predloženom 
znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 3. 
Projekt CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského – majetkoprávne usporiadanie – kúpna zmluva, 
nájomná zmluva 
Primátor mesta Trnava Ing. Butko informoval prítomných členov finančnej komisie a prizvaných hostí 
s predloženým materiálom. Po vzájomnej diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 81: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený materiál Projekt CITY ARENA 
– Štadión Antona Malatinského – majetkovoprávne usporiadanie – kúpna zmluva, nájomná zmluva 
a odporúča dopracovať materiál po overení geometrického plánu a následne dopracovať kúpnu 
a nájomnú zmluvu, preveriť z pohľadu poskytnutia štátnej pomoci. Finančná komisia mestského 
zastupiteľstva odporúča do dôvodovej správy predloženého materiálu doplniť informáciu o súčasnom 
stave štadióna a informáciu o doterajších investíciách. 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča vypracovať kvalifikovaný odhad hodnoty 
pozemkov a hodnotu ostatného majetku, vypracovaný odhad hodnoty pozemkov a ostatného majetku 
odovzdať sekretárovi komisie do 5.10.2012. 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča primátorovi mesta zvolať riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva koncom októbra 2012, alebo začiatkom novembra 2012, na ktorom bude 
prerokovaný predložený materiál Projekt CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 4. 
Rôzne 
1. Ďalší termín zasadnutia finančnej komisie: 

 8.10.2012 o 15,00 hod. (pondelok). 
 
2. Informácia vo veci František Pokusa – BLESK / Mesto Trnava – prehľad vzájomných pohľadávok 

Na návrh JUDr. Sopka prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 82: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predloženú informáciu a odporúča 
zabezpečiť spracovanie a podanie podnetu generálnemu prokurátorovi SR na podanie mimoriadneho 
dovolania voči rozsudku Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21 Cob/98/2012 – 443, v právnej veci žalobcu 
František Pokusa – BLESK, proti žalovaným 1. Mesto Trnava, 2. TT-KOMFORT s.r.o., Trnava, o 
zaplatenie 21 132,05 eura (pôvodne 636 624,10 Sk) s príslušenstvom. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
3. Na zasadnutí dňa 8.10.2012 budú prerokované: 

 ostatné materiály, ktoré boli zaradené do programu na rokovanie 17.9.2012, 
 František Pokusa – BLESK / Mesto Trnava – návrh na mimosúdnu dohodu 

 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
            predseda FK MZ 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
          sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 17.9.2012 


