
Zápisnica 
 

z 25. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 22. mája 2013 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Eva Zatková 
  Bc. Ladislav Rolník 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Žiadosti o úľavy 
4. Rôzne 
 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Zasadnutie Finančnej komisie mestského zastupiteľstva otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov 
komisie. 
 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia komisie zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme, 
nasledovné uznesenia a úlohy ostávajú v plnení: uznesenie č. 115, 123, 125, úloha č. 53, 57, 58, 61. 
 

 k plneniu Úlohy č. 50 (čipovanie psov): 
Finančná komisia MZ berie na vedomie predloženú informáciu a odporúča Odboru dopravy 
a komunálnych služieb venovať pozornosť tejto problematike. 
 

 k plneniu Úlohy č. 56 (poplatok za komunálny odpad): 
Ing. Zbyňovský (Odbor dopravy a komunálnych služieb) predniesol Finančnej komisii MZ informáciu 
o plnení úlohy č. 56. Finančná komisia ho požiadala o spracovanie písomnej informácie, ktorá bude 
predložená na zasadnutie komisie 26.6.2013. 
Zároveň finančná komisia požiadala Ing. Zbyňovského o úpravu rozhodnutia na vyrubovanie 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v spolupráci s Odborom právnym 
a majetkovým a Odborom ekonomickým. 

 

 

k bodu 3. 

Žiadosti o úľavy 

 

xxxxxxxxxxx – poplatok z omeškania 

Uznesenie FK MZ č. 137: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť poplatok z omeškania za neplatenie 

nájomného za byt vo výške 100 %. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx – úľava na nájomnom 

Uznesenie FK MZ č. 138: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča znížiť výšku atraktivity z 350% na 150% na 

obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014 s podmienkou riadneho platenia nájomného za nebytové priestory a 

preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 



 

Úloha č. 63: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Správu kultúrnych a športových zariadení 

o predloženie materiálu na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx – splátkový kalendár 

Vzhľadom na predloženú správu o dlžníkovi od spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. prijala finančná 

komisia nasledovné uznesenie: 

Uznesenie FK MZ č. 139: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. uzatvoriť 

splátkový kalendár s dlžníkom tak, aby bola splatnosť celého záväzku najneskoršie do 12 mesiacov. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 
k bodu 4. 
Rôzne 
 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 26.6.2013 o 15,00 hod. (streda) v zasadačke č. 142, 
 27.8.2013 o 15,00 hod. (utorok) v zasadačke č. 142.  
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 23.5.2013 


