
Zápisnica 
 

z 10. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 14. novembra 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 
  JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
  JUDr. Peter Sopko 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 

 úloha č. 22 – preverenie chronológie riešenia žiadostí o odpustenie poplatkov z omeškania 
v spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Útvarom hlavného kontrolóra 

 úloha č. 24 – informácia o navyšovanej sume, ktorú žiada spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. od 
Mesta Trnava v zmysle dohody o cene, návrh úpravy miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2012 

3. Smernica spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. o postupe vymáhania pohľadávok – pripomienky 
a stanoviská od členov komisie 

4. Žiadosti o úľavy 
5. 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. 
 
Úloha č. 22 - plnenie: 
Preverenie chronológie riešenia žiadostí o odpustenie poplatkov z omeškania v spoločnosti TT-
KOMFORT s.r.o. Útvarom hlavného kontrolóra 
Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva prerokovali stanovisko hlavného kontrolóra ku 
každej žiadosti o odpustenie poplatku z omeškania jednotlivo a prijali nasledovné uznesenie a úlohy: 
 
Uznesenie FK MZ č. 37: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva považuje žiadosti o odpustenie poplatku z omeškania 
nasledovných žiadateľov za bezpredmetné, nakoľko žiadatelia nesplnili podmienky finančnej komisie 
mestského zastupiteľstva, a to riadne platenie nájomného za byt, resp. dodržiavanie uzavretej dohody 
o splácaní dlhu: 
 xxxxxxxxxx, G. Dusíka č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxxxx, Námestie Sv. Mikuláša č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxx, Na hlinách č. x, Trnava. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 



Úloha č. 25: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. o vyčíslenie istiny 
a poplatkov z omeškania za neplatenie nájomného za byt a služieb s tým spojených k dátumu 
15.11.2011 u nasledovných žiadateľov a vyčíslenú sumu vymáhať súdnou cestou: 
 xxxxxxxxxxxxx, G. Dusíka č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxxxxx, Námestie Sv. Mikuláša č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 
 xxxxxxxxxxxxxxx, Na hlinách č. x, Trnava. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úloha č. 26: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., aby v prípade 
žiadateľa o odpustenie poplatku z omeškania xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava predmetný 
byt komisionálne otvoriť, predmety nachádzajúce sa v byte uložiť do depozitu, vymeniť zámku na byte 
a byt dať do užívania ďalšiemu nájomcovi. Finančná komisia mestského zastupiteľstva upozorňuje na 
dodržiavanie zásad pri správe bytov a žiada riešiť podobné prípady v zmysle právnych predpisov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úloha č. 24 - plnenie: 
Návrh úpravy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2012 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložené materiály k úprave miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2012. Predmetné materiály 
členovia komisie prerokujú na nasledovnom zasadnutí 5.12.2011 pri prerokovaní rozpočtu mesta 
Trnavy na roky 2012 – 2014.  
 
k bodu 3. 
Smernica spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. o postupe vymáhania pohľadávok – pripomienky 
a stanoviská od členov komisie 
Nakoľko JUDr. Ing. Peter Pacalaj a JUDr. Peter Sopko neboli prítomní na zasadnutí komisie, prítomní 
členovia FK MZ sa dohodli, že sa budú predloženému materiálu venovať na nasledujúcom zasadnutí 
dňa 5.12.2011.  
 
 
k bodu 4. 
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 5. 
Rôzne 
Ďalší termín zasadnutia finančnej komisie: 
 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 16.11.2011 


