
Zápisnica 
 
 

z 32. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 19. februára 2014 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
   Bc. Ladislav Rolník 
   Bc. Ján Hrubý 
    
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení  
3. Žiadosť o úľavu 
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. 114  
Úloha FK MZ č. 101: Finančná komisia MZ žiada odbor právny a majetkový, aby upozornil TT-
KOMFORT s. r. o. na skutočnosti, aby obdobie uznania dlhu a splácania dlhu neprekračovalo 10 rokov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
K uzneseniu č. 164  
Uznesenie FK MZ č. 182: Finančná komisia MZ žiada, aby si spoločnosť TT-KOMFORT, s. r. o. 
uplatnila pohľadávku v dedičskom konaní a následne predložila potvrdenú kópiu podania Finančnej 
komisii.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

K úlohe č. 91  
Uznesenie FK MZ č. 183: Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT-KOMFORT, s. r. o., aby 

zabezpečila vypratanie bytu. Žiadateľ po uhradení dlžnej istiny môže požiadať o odpustenie poplatkov 

z omeškania. 

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

 

K úlohe č. 98  
Uznesenie FK MZ č. 184: Finančná komisia MZ vzhľadom na úmrtie nájomníka a uplynutie premlčacej 

doby navrhuje odpísať celkový evidovaný nedoplatok vo výške 11 050,40 eur z toho dôvodu, že 

správca TT-KOMFORT, s. r. o. si neuplatnil pohľadávku v dedičskom konaní.  

Úloha FK MZ č. 102: Rozhodnutie Finančnej komisie postúpiť na Komisiu bytovú (právoplatnosť 
nájomnej zmluvy). 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

 



 
K úlohe č. 76 (Upustenie od vymáhania príslušenstva pohľadávky – pohľadávky z titulu 
omeškania nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.)  
Uznesenie FK MZ č. 184: Finančná komisia MZ žiada odbor právny a majetkový aby smernicu „Zásady 
postupu riešenia eliminácie dlhov viaznucich na nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Trnava, 
nachádzajúcich sa v odpredaných domoch“ po zapracovaní zmien postúpili na Majetkovú a Bytovú 
komisiu MZ a na júnové rokovanie Mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 14. 4. 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. 3. 2014 

 

 

 

 


