
Zápisnica 
 
 

z 30. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 9. decembra 2013 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 215 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Eva Zatková 
   JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
   JUDr. Peter Sopko 
   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 
s nasledovnými pripomienkami: 
 
K uzneseniu č. 139 – (xxxxxxxxxxxxx) – bola prijatá ďalšia úloha 
Úloha FK MZ č. 84: Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada TT-KOMFORT, s. r. o. 
o poskytnutie bližších informácií ohľadom podpísania splátkového kalendára a platenia nájomného na 
januárové zasadnutie FK MZ. 
 
K uzneseniu č. 163 - (xxxxxxxxxxxxxx) – k uzneseniu bola prijatá úloha 
Úloha FK MZ č. 85: Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Komisiu bytovú mestského 
zastupiteľstva o vypracovanie stanoviska. 
 
K úlohe FK MZ č. 77: (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) – boli prijaté ďalšie úlohy 
Úloha FK MZ č. 86: FK MZ žiada TT-KOMFORT, s. r. o o aktualizovanie stanoviska (výšky dlhu) 
k 31.12.2013 a vypracovanie právnej analýzy (prechod práv nájmu na deti, vysporiadanie právneho 
stavu, možnosti vymáhania dlhu, platnosť/neplatnosť nájomnej zmluvy, osoby oprávnené bývať v byte).  
Úloha FK MZ č. 87: FK MZ žiada o vypracovanie právneho stanoviska odbor právny a majetkový 
(MsÚ) 
 
K úlohe FK MZ č. 83: (Pohľadávky po lehote splatnosti) – prijatá ďalšia úloha 
Úloha FK MZ č. 88: FK MZ nepovažuje stanovisko TT-KOMFORT, s. r. o. za dostatočné. Žiada 
o podrobnejšie vysvetlenie nárastu pohľadávok po lehote splatnosti (najmä služby na nebytových 
priestoroch – v akej štruktúre, rozsahu a z akých dôvodov vznikajú). Ďalej žiada doplniť informáciu, či 
sú v pohľadávkach po lehote splatnosti zahrnuté aj pohľadávky za neobsadené mestské  priestory. 
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. 
 
K úlohe FK MZ č. 76: (Upustenie od vymáhania príslušenstva pohľadávky - pohľadávky z titulu 
omeškania nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu): 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva  súhlasí s presunutím termínu na februárové zasadnutie  
FK MZ. 
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 11.12. 2013 

 

 


