
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 19. januára 2011 o 15,30 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Rudolf Holkovič 
 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Trnave 
3. Prerokovanie a schválenie náplne a zásad činnosti Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva vo 

volebnom období 2010 – 2014 
4. Rôzne 

 prerokovanie postupu finančnej komisie pri schvaľovaní žiadostí o úľavy 
 doplnenie členov finančnej komisie 

5. Záver 
 
 
 
k bodu 1. 
Zasadnutie FK MZ otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov Finančnej komisie MZ a prítomných 
hostí. Členovia komisie schválili navrhnutý program rokovania. 
 
 
k bodu 2. 
Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva 
v Trnave 
Ing. Bošnák informoval prítomných o Rokovacom poriadku finančnej komisie. Členovia komisie 
prerokovali a schválili technické pripomienky k rokovaciemu poriadku finančnej komisie a prijali 
nasledovné uznesenie:  
 
Uznesenie FK MZ č. 1 
Finančná komisia Mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu schválila Rokovací poriadok 
Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trnave dňa 19.1.2011. 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 3. 
Prerokovanie a schválenie náplne a zásad činnosti Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva vo 
volebnom období 2010 – 2014 
Ing. Bošnák informoval prítomných o náplni a zásadách činnosti FK MZ. Členovia komisie prerokovali 
a schválili technické pripomienky v materiáli náplň a zásady činnosti FK MZ a prijali nasledovné 
uznesenie:  
 
Uznesenie FK MZ č. 2 
Finančná komisia Mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu schválila materiál Náplň 
a zásady činnosti Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010 - 2014 dňa 
19.1.2011. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
 



k bodu 4. 
Rôzne 
Členovia finančnej komisie diskutovali o postupe pri schvaľovaní žiadostí o úľavy a o 
ďalších pravidlách súvisiacich s postupom vybavovania žiadostí o úľavy. Členovia komisie sa dohodli, 
že postup pri schvaľovaní žiadostí sa dohodne na ďalšom rokovaní FK MZ. 
Ing. Bošnák prítomných informoval o doplnení ďalších členov komisie z neposlancov, títo členovia 
budú doplnení do finančnej komisie po dohode poslaneckých klubov. 
Členovia FK MZ sa dohodli na ďalších termínoch zasadnutia FK MZ: 

 1.3.2011 (utorok) o 15,00 hod. 

 11.4.2011 (pondelok) o 15,00 hod. 
 
 
k bodu 5. 
Záver 
Predseda Ing. Bošnák poďakoval všetkým členom finančnej komisie za účasť na zasadnutí finančnej 
komisie. 
 
 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák 
         predseda FK MZ 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 20.1.2011 
 


