
Zápisnica 
 

zo 8. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 19. septembra 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. Janka Drábiková 
  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. 15: 
Katarína Adamčíková – Tanečná a pohybová príprava pre deti predškolského veku od 1 roka: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní stanoviska Odboru vzdelávania, športu 
a kultúry k žiadosti p. Adamčíkovej prijala nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie FK MZ č. 31: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva neodporúča úľavu na nájomnom za nebytové priestory na 
ulici V jame č. 7. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
Úloha č. 16 a 17: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní žiadostí a doplňujúcich stanovísk k 
žiadostiam od spoločnosti TT-KOMFORT, s.r.o. zaujala stanovisko ku každej žiadosti jednotlivo. Úlohy, 
uznesenia a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1. 
 
 
k bodu 3. 
Žiadosti o úľavy 
 
Úloha č. 18: 
Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva prerokovali stanoviská spoločnosti TT-KOMFORT, 
s.r.o. a dohodli sa na nasledovných záveroch: 
 
1. Úloha č. 20: 

Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva majú výhrady k nasledovnému zneniu textu 
bodu II. Dohody o splatení dlhu za užívanie bytu: 
„Veriteľ však môže použiť toto právo najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.“ 
Členovia FK MZ odporúčajú spoločnosti TT-KOMFORT, s.r.o. prepracovať znenie „Dohody 
o splácaní dlhu za užívanie bytu“ v spolupráci s Odborom právnym a majetkovým MsÚ. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 



2. Úloha č. 21: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada spoločnosť TT-KOMFORT, s.r.o. o predloženie 
internej smernice, ktorá rieši spôsob vymáhania dlhu za užívanie bytu do 7.10.2011. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 

3. Úloha č. 22: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Útvar hlavného kontrolóra mesta Trnavy preveriť 
v spoločnosti TT-KOMFORT, s.r.o. chronológiu riešenia prípadov nasledovných žiadateľov 
o odpustenie poplatku z omeškania, ktorí porušujú uzavreté dohody o splácaní dlhu za užívanie 
bytu: 

 xxxxxxxxxxxxxx, G. Dusíka č. x, Trnava, 

 xxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 

 xxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 

 xxxxxxxxxxxxx, Nám. Sv. Mikuláša č. x, Trnava, 

 xxxxxxxxxxxxx, Coburgova č. x, Trnava, 

 xxxxxxxxxxx, Na hlinách č. x, Trnava. 
Výstupy z kontroly FK MZ žiada predložiť do 10.11.2011 sekretárovi komisie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 

4. Finančná komisia mestského zastupiteľstva k žiadostiam žiadateľov o odpustenie poplatku 
z omeškania, ktorí nespolupracujú so spoločnosťou TT-KOMFORT, s.r.o. (žiadatelia nereagujú na 
výzvy spoločnosti TT-KOMFORT, s.r.o.) prijala nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie FK MZ č. 33: 
Vzhľadom k tomu, že žiadatelia o odpustenie poplatku z omeškania nesplnili podmienky finančnej 
komisie mestského zastupiteľstva aby mohli byť prerokované na zasadnutí FK MZ, považujú sa tieto 
žiadosti za bezpredmetné. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
 
k bodu 4. 
Rôzne 
Predseda komisie Ing. Štefan Bošnák informoval prítomných o pripravovanej aktualizácii VZN č. 241 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 
v platnom znení a navrhol vyššie spomínanú aktualizáciu VZN č. 241 zaradiť do programu FK MZ, ktorá 
sa bude konať 17.10.2011. 
 
Úloha č. 23: 
Sekretár komisie zašle e-mailom platné znenie VZN č. 241 + závery z majetkovej komisie členom FK 
MZ do 5.10.2011. 
 
 
Ďalší termín zasadnutia finančnej komisie: 
 17.10.2011 o 14,00 hod. (pondelok) 

 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
           predseda FK MZ 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 21.9.2011 


