
Zápisnica 
 
 

z 28. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 30. septembra 2013 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnení: Ing. Kvetoslava Tibenská 
   Ing. Eva Zatková 
   JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Stanovisko – ďalší postup pri vymáhaní pohľadávok – K.C.IBS s.r.o., Trnava 
4. Žiadosti o úľavy 
5. 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.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

k bodu 3. 

Stanovisko – ďalší postup pri vymáhaní pohľadávok – K.C.IBS s.r.o., Trnava 

Uznesenie FK MZ č. 156: 

Vzhľadom na informácie o majetnosti dlžníka finančná komisia mestského zastupiteľstva neodporúča 

dať ďalšie pohľadávky na vymáhanie cez exekútora. Ak vzniknú ďalšie pohľadávky, odporúča finančná 

komisia mestského zastupiteľstva vymáhať ich vlastnými prostriedkami. 

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

 

k bodu 4. 

Žiadosti o úľavy 

 

Vitteková Viera – poplatok z omeškania 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predloženú informáciu bytovej komisie. 

Úloha FK MZ č. 73: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada spoločnosť TT-KOMFORT, s.r.o., o predloženie 

nového stanoviska. 

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

 

 

 

 



Tóth Ľuboš – poplatok z omeškania 

Uznesenie FK MZ č. 157: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť 90 % zo zvyšných poplatkov 

z omeškania vo výške 2 427,27 eura. Po roku riadneho platenia bežného nájomného za byt a služieb 

spojených s užívaním bytu finančná komisia mestského zastupiteľstva opäť prerokuje žiadosť 

o odpustenie poplatkov z omeškania a rozhodne o zvyšných 10 % poplatkov z omeškania. 

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

 
VICTORY TIP, s.r.o. – úľava z nájomného 

Uznesenie FK MZ č. 158: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča upraviť výšku nájomného za nebytové priestory 

na výšku 140 eur/m²/rok. 

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

 
Úloha FK MZ č.74: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Správu kultúrnych a športových zariadení 

o predloženie materiálu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

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

 
Angelika Čečotková – úľava z nájomného 

Uznesenie FK MZ č. 159: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť úroky z omeškania vo výške 90 %. Po 

2 rokoch riadneho platenia bežného nájomného za prenajaté nebytové priestory a služieb spojených 

s užívaním nebytových priestorov finančná komisia mestského zastupiteľstva opäť prerokuje žiadosť 

o odpustenie úrokov z omeškania a rozhodne o zvyšných 10 % úrokov z omeškania. 

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

 
 
k bodu 6. 
Rôzne 
 
Kontrola v spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predloženú informatívnu správu 
z kontroly č. 14/2013 a 21/2013, ktoré sa uskutočnili v spoločnosti TT-KOMFORT, s.r.o.. 
 
Úloha FK MZ č. 75: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča MsÚ, aby pri prehodnocovaní zmluvy so 

spoločnosťou TT-KOMFORT, s.r.o., zohľadnil aj zistené skutočnosti z informatívnej správy útvaru 

hlavného kontrolóra z kontroly č. 14/2013 a 21/2013. Finančná komisia mestského zastupiteľstva 

odporúča zvážiť náhradu škody pri nedodržaní postupu pri vymáhaní pohľadávky v prípade PZ TRADE 

s.r.o. 

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

 
 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 28.10.2013 o 15,00 hod. (pondelok) v zasadačke č. 142.  
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 18.10.2013 


