
Zápisnica 
 
 

z 31. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 29. januára 2014 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnená: Ing. Eva Zatková 
    
 
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 
s nasledovnými pripomienkami: 
 
K uzneseniu č. 91  
Úloha FK MZ č. 95: Finančná komisia MZ žiada TT-KOMFORT, s. r. o o doplnenie informácie 
o termínoch a výškach splátok – termín do 14.2.2014. 
 
K uzneseniu č. 114  
Úloha FK MZ č. 96: Finančná komisia MZ žiada TT-KOMFORT, s. r. o.  o vyčíslenie zostatku 
neuhradenej istiny k 31.1.2014 v termíne do 14.2.2014. Po uhradení istiny v celej výške žiadame 
predložiť stanovisko na rokovanie FK MZ. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
K uzneseniu č. 139  
Uznesenie FK MZ č. 169: Zo strany žiadateľa neboli splnené požiadavky (nebol podpísaný splátkový 
kalendár). Finančná komisia MZ žiada TT-KOMFORT, s. r. o aby pri vymáhaní dlhu postupovali 
v zmysle zákona. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
Úloha FK MZ č. 97: Finančná komisia MZ žiada, aby každé stanovisko obsahovalo vyčíslenú celkovú 

výšku neuhradenej istiny, trov konania a poplatkov z omeškania (história) a v závere stanoviska ich 

aktuálnu výšku ku dňu spracovania stanoviska. Zároveň žiada o uvádzanie mien spracovateľov 

stanovísk. – Úloha trvalá 

 

Uznesenie FK MZ č.181: Finančnej komisii MZ budú predkladané žiadosti o odpustenie poplatkov 

z omeškania s uhradenou istinou v plnej výške. 

 
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 
Pohľadávky po lehote splatnosti 
Úloha FK MZ č. 99: FK MZ žiada doplniť informácie: 

- aké platby sú zahrnuté v „pohľadávkach po lehote splatnosti“ (istiny, poplatky z omeškania,...), 

- ako sú riešené “odplaty za užívanie bytov” – nájomné aj služby v bytoch, v ktorých nie sú 
uzatvorené platné nájomné zmluvy alebo ak sa nájomníkov nepodarilo riešiť  formou vypratania 
bytu. 

Úloha FK MZ č. 100: odbor ekonomický MsÚ – predloží informácie, ktoré má k dispozícii pri tvorbe 
záverečného účtu o  pohľadávkach po lehote splatnosti (predpisy, plnenie)  
 
 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 19. 2. 2014 o 15,00 hod. (streda) v zasadačke č. 142.  
 
 
 
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 3. 2. 2014 

 

 

 


