
Zápisnica 
 
 

z 33. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 14. apríla 2014 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Janka Drábiková 
   Bc. Ladislav Rolník 
   Bc. Ján Hrubý 
    
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení  
3. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 
4. 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014 
5. Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 

a  201/2007 
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 úlohe č. 68  

Preveriť v akom štádiu je dedičské konanie a či bola predmetná pohľadávka uplatnená. 
 
K úlohe č. 78  
Úloha FK MZ č. 103: Na nasledujúce rokovanie Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada 
opätovne predložiť žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania. Doložiť písomné stanovisko z Komisie 
bytovej MZ a aktualizované stanovisko z TT-KOMFORT s. r. o.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

K uzneseniu č. 184  
Uznesenie FK MZ č. 185: Finančná komisia mestského zastupiteľstva konštatuje, že predmetná 

pohľadávka vo výške 11 050,40 eur nebola vymáhaná a uplynula premlčacia doba. Z tohto dôvodu 

Finančná komisia navrhuje aby bola spoločnosť TT-KOMFORT s. r. o. vyzvaná na úhradu škody 

a predmetnú žiadosť postupuje na Škodovú komisiu. 

Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 3. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 

Ing. Burzová informovala členov komisie o Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2013, ktorý bude 
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 29.4.2014. Zhodnotila obsah materiálu, plnenie 
rozpočtu, výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie. 
Ing. Holkovič podal stanovisko k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2013, v ktorom sa zaoberal 
najmä mimorozpočtovými fondmi, dotáciami a možnosťami použitia návratných zdrojov financovania. 
Skonštatoval, že Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 bol spracovaný v zmysle zákonov 
a odporučil ho schváliť. 
 



Uznesenie FK MZ č. 186: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 a hodnotiacu správu za rok 2013 schváliť bez 
výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

k bodu 4. 

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014 

Ing. Burzová podala informáciu o obsahu prvej aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014. 

Uznesenie FK MZ č. 187: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 1. aktualizáciu 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014 schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 

Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 a 201/2007 
Uznesenie FK MZ č. 188: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený materiál 

Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením 200/2007 a 201/2007 

a odporúča Mestskej rade zobrať na vedomie materiál Informatívna správa o štádiu vymáhania 

pohľadávok, odpísaných uznesením 200/2007 a 201/2007. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 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 

JUDr. Ing. Pacalaj oslovil členov komisie, aby sa zaoberali problematickou správou mestského majetku 
spoločnosťou TT-KOMFORT s. r. o.. Táto problematika bola navrhnutá na ďalšie rokovanie FK MZ. 
Uznesenie FK MZ č. 192: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Odbor právny a majetkový o predloženie  
Informatívnej správy o zabezpečení výkonu správy majetku mesta spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. 
pripravovanú na zasadnutie Mestskej rady dňa 17.3.2014 a interpeláciu JUDr. Ing. Pacalaja 
z Mestského zastupiteľstva zo dňa 18.2.2014.  
Finančná komisia žiada na rokovanie Finančnej komisie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 
dňa 12.5.2014 prizvať zástupcov z odboru ekonomického a odboru právneho a majtekového 
zaoberajúcich sa správou majetku mesta spoločnosťou TT-KOMFORT s. r. o.  
 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 12. 5. 2014 o 15,00 hod. (pondelok) v zasadačke č. 142.  
 
 
 
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 23. 4. 2014 


