
Zápisnica 
 

zo 7. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 22. augusta 2011 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
  Ing. Janka Drábiková 
  Ing. Mária Burzová 
  Ing. Rudolf Holkovič 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Žiadosti o úľavy 
4. 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 FK MZ zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme. 
 
Úloha č. 14: 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby – návrh na zmenšenie rozsahu predmetu prenájmu z 15.8.2011: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní žiadosti odporúča spoločnosti TT-
KOMFORT s.r.o. pripraviť materiál na najbližšie zasadnutie Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 
27.9.2011, podľa nasledovných odporúčaní: 

 Finančná komisia MZ neodporúča zmenu využitia prenajatých nebytových priestorov na ul. 
Hlavná č. 5 

 Finančná komisia MZ odporúča zníženie prenájmu nebytových priestorov o skladové priestory 
a hygienické zariadenie o výmere 18,46 m² 

 rekonštrukcia nebytových priestorov - Finančná komisia MZ odporúča postupovať v zmysle 
platných zásad pri rekonštrukcii nebytových priestorov 

 vybudovanie vstupu do nebytových priestorov priamo z Hlavnej ulice: 
o OÚRaK - Finančná komisia MZ žiada o stanovisko Krajského pamiatkového úradu 

k vybudovaniu vstupu do nebytových priestorov 
o TT-KOMFORT s.r.o. – Finančná komisia MZ v prípade kladného stanoviska Krajského 

pamiatkového úradu odporúča náklady na prebudovanie vstupu do nebytového 
priestoru započítať s nájomným za nebytové priestory 

o Finančná komisia MZ odporúča upozorniť nájomcu, že v prípade zmeny vstupu do 
nebytových priestorov priamo z ulice sa v zmysle VZN č. 241 v platnom znení zvýši 
doterajšia výška atraktivity na 500 %. 

Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
Úloha č. 15: 
Katarína Adamčíková – Tanečná a pohybová príprava pre deti predškolského veku od 1 roka: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní žiadosti žiada OVŠaK o stanovisko 
k žiadosti p. Adamčíkovej do 12.9.2011. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí FK MZ dňa 19.9.2011. 
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. o predloženie zoznamu ďalších záujemcov 
o nebytový priestor na ulici V jame č. 7. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 



 
k bodu 3. 
Žiadosti o úľavy 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálov zaujala stanovisko ku každej 
žiadosti jednotlivo. Úlohy, uznesenia a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1. 
 
 
k bodu 4. 
Rôzne 
 
Žiadosti o odpustenie poplatku z omeškania za neplatenie nájomného a služieb za užívanie bytu, ktoré 
nemôžu byť prerokované na zasadnutí FK MZ z dôvodu: 

 žiadatelia o odpustenie poplatku z omeškania nereagujú na výzvu spoločnosti TT-KOMFORT 
s.r.o. na spísanie dohody o splatení dlhu za užívanie bytu 

 žiadatelia porušujú dohodu o splácaní dlhu. 
O vyššie spomínaných žiadostiach bude FK MZ rokovať na nasledujúcom zasadnutí dňa 19.9.2011. 
 
Úloha č. 18: 
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. o doloženie aktuálnych stanovísk 
s podrobnou chronológiou riešenia žiadosti k jednotlivým žiadateľom o odpustenie poplatku 
z omeškania. Zoznam žiadateľov spracuje sekretár finančnej komisie.    
   
 
Ďalší termín zasadnutia finančnej komisie: 
 19.9.2011 o 15,00 hod. (pondelok) 

 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
           predseda FK MZ 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 23.8.2011 


