
Zápisnica 
 

z 9. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 17. októbra 2011 o 14,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnení: Ing. Blažena Královičová 
  Ing. Rudolf Holkovič 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za 

prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v platnom znení 
4. Návrh úpravy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2012 
5. Návrh 2. aktualizácie rozpočtu, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa 

za 1. polrok 
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 
predložených v písomnej forme. 
Pripomienka k uzneseniu FK MZ č. 33 – doplniť zoznam žiadateľov o odpustenie poplatku z omeškania, 
ktorí nesplnili podmienky finančnej komisie mestského zastupiteľstva. 
 
Úloha č. 19: 
Viera Hincová – žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní nového stanoviska od spoločnosti TT-
KOMFORT s.r.o. k žiadosti p. xxxxxxx prijala nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie FK MZ č. 36: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva neodporúča odpustiť poplatok z omeškania za neplatenie 
nájomného za byt. Žiadateľka o odpustenie poplatku z omeškania za neplatenie nájomného za byt 
môže opäť požiadať finančnú komisiu mestského zastupiteľstva o odpustenie poplatku z omeškania až 
po uhradení istiny v plnej výške. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 3. 
Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v platnom znení 
Ing. Bošnák prítomných členov finančnej komisie informoval o zapracovaných zmenách vo VZN č. 241 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava. 
Prítomní členovia finančnej komisie po diskusii k predloženému materiálu žiadajú doplniť text v Čl. 8 
bod 3. nasledovne: 
V odôvodnených prípadoch na základe predchádzajúceho odporučenia Finančnej komisie MZ, ak 
je to v záujme mesta môže Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava ... 
 



Uznesenie FK MZ č. 34: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým návrhom novely 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v platnom znení a po zapracovaní pripomienky do Čl. 8 bod 3. 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu novelu Všeobecne záväzné nariadenie č. 241 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v platnom znení 
schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 4. 
Návrh úpravy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2012 
Ing. Peter Novák prítomných členov finančnej komisie informoval o predloženom materiáli. Prítomní 
členovia finančnej komisie po diskusii o spôsobe spolupráce medzi Mestom Trnava a spoločnosťou 
.A.S.A. Trnava spol. s r.o. prijali nasledovnú úlohu: 
 
Úloha č. 24: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Odbor dopravy a komunálnych služieb predložiť 
informáciu z akých položiek sa skladá navyšovaná suma, ktorú žiada spoločnosť .A.S.A. Trnava spol. 
s r.o. od Mesta Trnava v zmysle dohody o cene (úprava jednotkových cien za jednotlivé výkony). 
Analýzu žiada komisia spracovať za posledné tri roky a predložiť sekretárovi komisie do 8.11.2011. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 5. 
Návrh 2. aktualizácie rozpočtu, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 
1. polrok 
Ing. Burzová oboznámila prítomných členov finančnej komisie s obsahom navrhovanej 2. aktualizácie 
rozpočtu, vyhodnotenia plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správy za 1. polrok. Ing. Burzová 
informovala o zmenách v príjmoch a vo výdavkoch podľa jednotlivých programoch rozpočtu. Ing. 
Bošnák upozornil na chybne uvedený rok v hlavičke v prílohe č. 5 Prehľad plnenia rozpočtu škôl 
a školských zariadení (rozpočtových organizácií zriadených mestom) za 1. polrok 2011 (str. 178, 179). 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu prijala nasledovné 
uznesenie: 
 
Uznesenie FK MZ č. 35 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 2. 
aktualizácie rozpočtu, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 2. aktualizáciu rozpočtu, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. 
polrok a monitorovaciu správu za 1. polrok schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 6. 
Rôzne 
Smernica spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. o postupe vymáhania pohľadávok – členovia finančnej 
komisie sa dohodli, že na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční 14.11.2011, si pripravia pripomienky 
a stanoviská k smernici o postupe vymáhania pohľadávok. 
 
 
Ďalšie termíny zasadnutia finančnej komisie: 
 14.11.2011 o 14,00 hod. (pondelok), 
 5.12.2011 o 14,00 hod. (pondelok). 

 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
           predseda FK MZ 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 18.10.2011 


