
Zápisnica 

 

z 20. zasadnutia Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

konaného dňa 3. decembra 2012 o 11,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 215 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: JUDr. Ing. Peter Pacalaj 

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

nehnuteľností 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

4. 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 

5. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013 – 2015 

6. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur 

7. Rôzne 

 

 

k bodu 1. 

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

privítal členov komisie.  

 

 

k bodu 2. 

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

 

Uznesenie č. 103: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom Návrh 

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

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností schváliť v predloženom znení. 

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

 

 

k bodu 3. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

 

Úloha č. 48: 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava po prerokovaní predloženého materiálu 

žiada upraviť čl. 24 odsek b) nasledovne: 

 vypustiť text „osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za 

výsluhu rokov“.  

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

 



 

Uznesenie č. 104: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po zapracovaní pripomienky súhlasí s predloženým 

materiálom Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach schváliť v predloženom 

znení. 

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

 

Úloha č. 49: 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiada vedenie MsÚ o predloženie informácie 

o možnosti čipovania psov namiesto známok do konca apríla 2013. 

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

 

k bodu 4. 

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 

 

Uznesenie č. 105: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 3. 

aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 3. aktualizáciu 

rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 schváliť v predloženom znení. 

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

 

k bodu 5. 

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013 – 2015 

 

Uznesenie č. 106: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013 - 2015 a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013 – 2015 schváliť 

v predloženom znení. 

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

 

k bodu 6. 

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur 

 

Uznesenie č. 107: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom Návrh 

na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Návrh na 

odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur schváliť v predloženom znení. 

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

 

k bodu 7. 

Rôzne 

 

Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy: 

 14.1.2013 o 15,00 hod. (pondelok). 

 

        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 3.12.2012 


