
 
Zápisnica 

 
z 14. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

konaného dňa 30. marca 2012 o 13,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 
v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnení: Ing. Eva Zaťková 
  Bc. Ladislav Rolník 
  Ing. Janka Drábiková 
  Bc. Ján Hrubý 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Informácia - Mesto Trnava/Jaroslav Snopek - predajný stánok na Zelenom kríčku 
4. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 a hodnotiaca správa za rok 2011 
5. Informatívna správa k štádiu vymáhania pohľadávok odpísaných uznesením MZ č. 200/2007 

a 201/2007 
6. 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 
vyhodnotených predsedom FK MZ 
 
 
k bodu 3. 
Informácia – Mesto Trnava/Jaroslav Snopek – predajný stánok na Zelenom kríčku 
Vzájomné vzťahy medzi mestom Trnava a Jaroslavom Snopekom týkajúcich sa predajného stánku na 
Zelenom kríčku a žiadosť o mimosúdnu dohodu boli predmetom rokovania FK MZ 27.2.2012, na ktorom 
FK MZ prijala uznesenie č. 59, v ktorom nesúhlasila s návrhom p. Snopeka. 
Na zasadnutí FK MZ 30.3.2012 bol tento prípad opätovne prerokovávaný. Na zasadnutie komisie bola 
predložená informácia odboru právneho a majetkového o doterajšom postupe mesta v súdnom spore. 
Z diskusie vyplynul návrh na ukončenie sporu spôsobom vzájomného započítania dlžnej sumy za 
užívanie prenajatého pozemku vo výške 16 412 eur a predajného stánku vo vlastníctve p. Snopeka 
s tým, že p. Snopek uhradí mestu preukázané náklady vzniknuté v súvislosti so súdnymi spormi. 
Zároveň členovia FK MZ odporúčajú upustiť od uplatňovania sankcií (zmluvná pokuta). 
JUDr. Snopko poskytol informáciu, že v prípade urovnania dlhu formou rozhodnutia súdu (súdny zmier) 
je možnosť získať 50 % zaplatených poplatkov späť. 
 
Uznesenie č. 62: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s urovnaním 
dlhu p. Snopeka z titulu umiestnenia predajného stánku na pozemku mesta Trnava spôsobom 
vzájomného započítania dlžnej sumy za užívanie prenajatého pozemku vo výške 16 412 eur 
a predajného stánku vo vlastníctve p. Snopeka s podmienkou, že p. Snopek uhradí mestu preukázané 
náklady vzniknuté v súvislosti so súdnymi spormi. Zároveň členovia FK MZ odporúčajú upustiť od 
uplatňovania sankcií (zmluvná pokuta). 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
 



 
Úloha č. 35: 
Odbor právny a majetkový preverí využitie formy súdneho zmieru a v súvislosti s tým možnosť vrátenia 
50 % zaplatených súdnych poplatkov za prebiehajúce súdne spory. 
 
 
k bodu 4. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 a hodnotiaca správa za rok 2011 
Ing. Burzová podala členom komisie informáciu o Záverečnom účte mesta Trnavy zo rok 2011, ktorý 
bude predložený na rokovanie MZ 17.4.2012. Stručne zhodnotila obsah materiálu, plnenie rozpočtu, 
výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie. 
 
Uznesenie FK MZ č. 63: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 a hodnotiaca správa za rok 2011 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 a hodnotiacu správu za rok 2011 schváliť bez 
výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 5. 
Informatívna správa k štádiu vymáhania pohľadávok odpísaných uznesením MZ č. 200/2007 
a 201/2007 
Ing. Burzová podala členom FK MZ informáciu o spracovanom materiáli, ktorý je na základe uznesenia 
MZ č. 200 a 201/2007 každoročne predkladaný na rokovanie MZ. 
 
Úloha č. 36: 
MsÚ predloží FK MZ súčasný postup pri vymáhaní pohľadávok mesta, o ktorom bude FK MZ rokovať 
na zasadnutí komisie 21.5.2012. Materiál bude členom komisie predložený do 15.5.2012. 
 
Uznesenie FK MZ č. 64: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní zobrala predložený materiál na vedomie 
bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Rôzne 
V rámci bodu rôzne bola predložená na rokovanie komisie žiadosť združenia Automobilový klaster-
západné Slovensko o zníženie atraktivity za prenajatý priestor na Hlavnej ulici č. 5 z dôvodu meškania 
priznaných grantových zdrojov z fondov EÚ a spôsobuje nedostatok finančných prostriedkov združenia. 
 
Uznesenie FK MZ č. 65: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní žiadosti odporúča zníženie atraktivity za 
prenajaté nebytové priestory na Hlavnej 5 o 162 % v roku 2012. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Termíny nasledujúcich zasadnutí FK MZ: 

 aprílový termín bude dohodnutý elektronicky 

 21.5.2012 o 15,oo hod. (pondelok) 
 
 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
           predseda FK MZ 
 
 
 
Zapísala: Ing. Mária Burzová       
V Trnave, dňa 03.04.2012 


