
Zápisnica 
 
 

z 37. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 23. októbra 2014 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: JUDr. Peter Sopko 
   Bc. Ladislav Rolník 
    
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani 

z nehnuteľností v znení VZN č. 407 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych 

daniach 
5. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2017 
6. Žiadosti o úľavu 
7. 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 FK MZ č. 183 (Xxxxxxx Xxxxxxxxx – poplatok z omeškania)  
Na základe uzatvorenej zmluvy o nájme bytu na dobu určitú od 1.9.2014 do 31.8.2015 Finančná 
komisia MZ navrhuje uznesenie vylúčiť z plnenia uznesení. 
 
k uzneseniu FK MZ č. 185 (Xxxxxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxxx Xxxxx) – poplatok z omeškania)  
Úloha FK MZ č. 110: Finančná komisia MZ žiada Škodovú komisiu o zaujatie stanoviska a prijatie 
uznesenia k žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania p. Xxxxx Xxxxxxxxxxx.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k uzneseniu FK MZ č. 189 (Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx – poplatok z omeškania)  
Uznesenie FK MZ č. 205: Finančná komisia MZ na základe splnených podmienok (úhrada 10 % 
poplatkov z omeškania a trov exekúcie) súhlasí s odpustením pohľadávky na poplatkoch z omeškania 
a navrhuje primátorovi zastavenie exekúcie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

k uzneseniu FK MZ č. 190 (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx – poplatok z omeškania)  
Uznesenie FK MZ č. 206: Finančná komisia MZ na základe splnenej podmienky (úhrady trov 
exekúcie) súhlasí s odpustením pohľadávky na poplatkoch z omeškania a navrhuje primátorovi 
zastavenie exekúcie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

k uzneseniam FK MZ č. 193 a 194 
Vzhľadom na to, že sa nepokračovalo v tejto problematike, Finančná komisia MZ vylučuje uznesenia 
č. 193 a 194 z plnenia uznesení a necháva na riešenie novej Finančnej komisii MZ v budúcom 
volebnom období. 
 
 



k úlohe FK MZ č. 107 
Finančná komisia danú úlohu vylučuje z plnenia úloh z technických dôvodov. 
 
k úlohe FK MZ č. 108 a 109 
Finančná komisia MZ žiada predložiť úlohy č. 108, 109 na rokovanie novej Finančnej komisii MZ 
v budúcom volebnom období. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

k bodu 3. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností 
v znení VZN č. 407 
Ing. Bošnák informoval členov komisie o návrhu VZN, ktoré vzniklo na základe zákona č. 268/2014 
Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinný od 15. októbra 
2014, ktoré obsahuje spresnenie terminológie vo vzťahu k daňovníkovi a v predmete dane zo stavieb. 
Uznesenie FK MZ č. 207: 
Finančná komisia berie na vedomie predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407 a dáva návrh na prijatie 
Mestskému zastupiteľstvu bez pripomienok.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych daniach 
Ing. Bošnák informoval členov komisie o návrhu VZN, ktoré vzniklo na základe zákona č. 268/2014 
Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinný od 15. októbra 
2014, ktoré obsahuje upresnenie terminológie vo vzťahu k daňovníkovi a v predmete dane pri daniach 
za psa, za ubytovanie a za nevýherné hracie prístroje. 
Uznesenie FK MZ č. 208: 
Finančná komisia berie na vedomie predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych daniach a dáva návrh na prijatie Mestskému zastupiteľstvu 
bez pripomienok.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 
Ing. Burzová informovala členov komisie o návrhu rozpočtu mesta Trnavy na roky 2015 – 2017 
a o zmenách z porady vedenia: 
1. v príjmovej časti - zvýšenie podielových daní na sumu 16 500 000 eur, 
2. vo výdavkovej časti - v programe 15 Správa majetku a právny servis - doplnenie položky „Výdavky 
vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti“. Výdavky sú určené na prípravu 
projektových dokumentácií na budovy, v ktorých je potrebné vyregulovať vykurovaciu sústavu. 
Uznesenie FK MZ č. 209: 
Finančná komisia po prerokovaní berie na vedomie materiál Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 
a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Rozpočet mesta 
Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 schváliť bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
  
k bodu 6. 
Žiadosti o úľavu 
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 7. 
Rôzne 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 v prípade predložených žiadostí o úľavy bude termín zasadnutia dohodnutý v mesiaci november. 
 
 
 



 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 27. 10. 2014 

 

 

 

 


