
Zápisnica 
 

z 16. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 18. júna 2012 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnení: Ing. Eva Zatková 
  Ing. Janka Drábiková 
  Bc. Ladislav Rolník 
 
 
Neospravedlnený: Bc. Ján Hrubý 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Informácia vo veci František Pokusa – BLESK / Mesto Trnava o zaplatenie 7 718,61 eura 

s príslušenstvom 
4. Žiadosť o odpustenie dlhu – xxxxxxxxxxxxx – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu 
5. Žiadosť o odpustenie dlhu – xxxxxxxxxxxxxxxxx – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Trnava 
7. 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 
8. Žiadosti o úľavy 
9. Rôzne 
 
 
k bodu 1. 
Zasadnutie FK MZ otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov finančnej komisie mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení 
predložených v písomnej forme. 
 
 
k bodu 3. 
Informácia vo veci František Pokusa – BLESK / Mesto Trnava o zaplatenie 7 718,61 eura 
s príslušenstvom 
JUDr. Ružena Bubenčíková, advokátka zastupujúca Mesto Trnava v predmetnom konaní, informovala 
prítomných členov finančnej komisie o návrhu mimosúdnej dohody medzi Mestom Trnava a Františkom 
Pokusom. 
Zo vzájomnej diskusie k predloženému návrhu sa členovia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva 
dohodli na nasledovných záveroch: 

1. Overiť, či má František Pokusa pohľadávky v organizáciách zriadených Mestom Trnava. Využiť 
možnosť vzájomného započítania s vymáhanou istinou. 

2. Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Odbor právny a majetkový MsÚ o stanovisko 
k predmetnému prípadu. 

3. Finančná komisia MZ žiada Odbor právny a majetkový MsÚ o stanovisko kto je v predmetnej 
veci kompetentný rozhodnúť. 

Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
 



k bodu 4. 
Žiadosť o odpustenie dlhu – xxxxxxxxxxxxxxxxxx – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu 
Po prerokovaní predloženého materiálu prijali členovia finančnej komisie MZ nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 75: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva navrhuje odpustiť úrok z omeškania s podmienkou úhrady 
nesplatenej časti ceny bytu a zmluvnej pokuty. Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča 
uzatvoriť splátkový kalendár na nesplatenú časť ceny bytu a zmluvnú pokutu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 5. 
Žiadosť o odpustenie dlhu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu 
 
Uznesenie č. 76: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva navrhuje odpustiť úrok z omeškania s podmienkou úhrady 
nesplatenej časti ceny bytu a zmluvnej pokuty. Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča 
uzatvoriť splátkový kalendár na nesplatenú časť ceny bytu a zmluvnú pokutu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 6. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 
území mesta Trnava 
Členovia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva sa po vzájomnej diskusii k predloženému 
materiálu dohodli na nasledovných záveroch: 

1. V čl. 4 v ods. (5) vypustiť text: „na karte a len na ulici vyznačenej“ 
2. V prílohe č. 1 Výška úhrady za dočasné parkovanie: Zóna A  

 v bode a) doplniť text: „Za každých ďalších 0,10 eura parkovací automat pripočíta 
ďalších 12 min. Navyše parkovací automat ku každému parkovaciemu lístku pripočíta 
nespoplatnený manipulačný čas 10 min.“ 

 v bode f) vypustiť text uvedený v zátvorke, t. j. s výnimkou karty podľa písm. e) 
3. V prílohe č. 1 Výška úhrady za dočasné parkovanie: Zóna B  

 v bode a) doplniť text: „Za každých ďalších 0,10 eura parkovací automat pripočíta 
ďalších 30 min. Navyše parkovací automat ku každému parkovaciemu lístku pripočíta 
nespoplatnený manipulačný čas 10 min.“ 

 Vložiť bod e) s textom: „Rezidentská parkovacia karta pre fyzickú osobu s trvalým 
pobytom na ulici Hospodárska 4, 5, 6 (neprenosná ročná) platná len v Zóne B: výška 
úhrady 15 eur. 
Zmena EČV na parkovacej karte: výška úhrady 5 eur (v zmysle čl. 4 ods. 5 tohto VZN).   
Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 5 eur.“ 

 preznačiť písm. e) na: „f)“ a f) na: „g)“ 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 7. 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 
Ing. Burzová podala členom komisie informáciu o 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy zo rok 2012, 
ktorá bude predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva 26.6.2012.  
 
Uznesenie FK MZ č. 77: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 1. 
aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 1. aktualizáciu 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 8. 
Žiadosti o úľavy 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálov zaujala stanovisko ku každej 
žiadosti jednotlivo. Uznesenia a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1. 



k bodu 9. 
Rôzne 
1. Ďalšie termíny zasadnutí finančnej komisie: 

 27.8.2012 o 15,00 hod. (pondelok) v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 
142, 

 17.9.2012 o 15,00 hod. (pondelok) v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 
142. 

Sekretár komisie preverí u členov FK MZ predbežnú účasť na zasadnutiach. 
2. Na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 27.8.2012 budú prerokované nasledovné žiadosti: xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
           predseda FK MZ 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
          sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 18.6.2012 


