
Zápisnica 
 

zo 6. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 20. júna 2011 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: Ing. Rudolf Holkovič 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Návrh VZN č. ..., ktorým sa dopĺňa VZN č. 372 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území 

mesta Trnava o cenník cintorínskych služieb poskytovaných na území mesta Trnava. 
4. 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 
5. Žiadosti o úľavy 
6. Rôzne 
 
 
k bodu 1. 
Zasadnutie FK MZ otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov Finančnej komisie MZ a prítomných 
hostí.  
 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia FK MZ zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme. 
 
 
k bodu 3. 
Návrh VZN č. ..., ktorým sa dopĺňa VZN č. 372 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta 
Trnava o cenník cintorínskych služieb poskytovaných na území mesta Trnava. 
Prítomný členovia finančnej komisie a prizvaní hostia navzájom diskutovali o prepracovanom 
predloženom materiáli. Z diskusie vyplynula nasledovná úloha: 
 
Úloha č. 12 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva v súvislosti s prepracovaným navrhovaným VZN, ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 372 žiada ODaKS doplniť informáciu o tom, akým spôsobom boli stanovené ceny 
v navrhovanom cenníku cintorínskych služieb. Spracovanú informáciu predložiť na rokovaní mestskej 
rady všetkým členom rady. 
 
Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie k predloženému materiálu: 
 
Uznesenie FK MZ č. 23 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený materiál Návrh VZN č. ..., 
ktorým sa dopĺňa VZN č. 372 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta Trnava o cenník 
cintorínskych služieb poskytovaných na území mesta Trnava bez odporúčania pre Mestskú radu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 4 zdržali sa 
 
 
k bodu 4. 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 
Ing. Burzová oboznámila prítomných s obsahom navrhovanej 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na 
rok 2011, o navrhovaných zmenách v príjmovej aj výdavkovej časti. 
 
Uznesenie FK MZ č. 24 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 1. 
aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 1. aktualizáciu 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 schváliť bez výhrad v predloženom znení. 



Hlasovanie členov FK MZ: 9 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
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 6. 
Rôzne 
Ďalšie termíny zasadnutia finančnej komisie: 
 júl 2011 - komisia bude zasadať len v mimoriadnom prípade 
 22.8.2011 o 15,00 hod. (pondelok) 

 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
           predseda FK MZ 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 21.6.2011 


