
Zápisnica 
 
 

z 11. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 4. apríla 2016 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 215 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Peter Haščík 
    Ing. Mgr. Tomáš Doboš   
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 
4. Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 

a 201/2007 
5. Žiadosť o úľavu 
6. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2015 
7. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák privítal členov komisie a oboznámil prítomných s programom 
zasadnutia. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania.   
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia komisie zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme 
s nasledovnými pripomienkami: 
 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2014 – 2018: 
k Uzneseniu FK MZ č. 39 (Marta Sxxxxxxx, Trnava – odpustenie pohľadávky)  
V zmysle úlohy FK MZ č. 29 bolo na prerokovanie predložené podrobné stanovisko spoločnosti 
STEFE Trnava, s.r.o. k tejto žiadosti. Keďže zo stanoviska vyplynuli nové skutočnosti (dlh žiadateľky 
aj na náhradnom byte), členovia komisie prijali nasledovné uznesenie:  
Uznesenie FK MZ č. 54:  
Finančná komisia MZ neodporúča odpustiť pohľadávku na nájomnom a službách na byte č. X na ulici 
A. Kubinu č. XX.  
Zároveň FK MZ odporúča správcovi pokračovať vo vymáhaní všetkých dlhov na byte č. X na ulici 
A. Kubinu č. XX a byte č. XX na Malženickej ceste č. X). 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 212 (Katarína Cxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Na základe predloženej informácie spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., že žiadateľka uhradila 
nedoplatok z ročného vyúčtovania, Finančná komisia skonštatovala, že žiadateľka splnila všetky 
podmienky pre odpustenie 90 % poplatkov z omeškania. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 
Vedúca ekonomického odboru Ing. Burzová informovala členov komisie o predkladanom materiáli 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015, ktorý predstavuje 
súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane 
príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  Rozpočet mesta bol  
v priebehu roka upravovaný štyrmi aktualizáciami rozpočtu, záverečným účtom za rok 2014, 
rozpočtovými opatreniami štátu a rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta. Ďalej 



informovala o navrhovanom presunutí niektorých investičných akcií prostredníctvom záverečného účtu 
do rozpočtu mesta na rok 2016. 
Hlavný kontrolór Ing. Krátky predniesol stanovisko k Záverečnému účtu mesta Trnavy na rok 2015 
a hodnotiacej správe za rok 2015. Uviedol, že útvar hlavného kontrolóra skontroloval náležitosti 
záverečného účtu, hospodárenie, bilanciu aktív a pasív, úverovú a splátkovú zaťaženosť, 
hospodárenie PO a RO, dotácie a výpožičky, plnenie programového rozpočtu. Skonštatoval, 
že materiál bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. Hlavný kontrolór odporúča schváliť 
celoročné hospodárenie mesta bez výhrad. 
Členovia Finančnej komisie MZ prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 55: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Záverečný účet 
mesta Trnavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 a hodnotiacu správu za rok 2015 schváliť bez výhrad 
v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 200/2007 
a 201/2007 
Predseda komisie navrhol aby sa pri spracovávaní budúcoročnej informatívnej správy zvážila možnosť 
ukončenia evidencie tých pohľadávok, pri ktorých je možné identifikovať, že sú nevymožiteľné (napr. 
z dôvodu úmrtia, nemajetnosti a pod.). 
Uznesenie FK MZ č. 56: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený materiál 

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

a 201/2007 a odporúča Mestskej rade zobrať na vedomie materiál Informatívna správa o štádiu 

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

Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

Uznesenie FK MZ č. 58: 

Finančná komisia MZ žiada spracovateľov informatívnej správy (odbor ekonomický, STEFE Trnava, 

s.r.o., Stredisko sociálnej starostlivosti a Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

za účasti útvaru hlavného kontrolóra) aby pri spracovávaní správy za rok 2016 prehodnotili ukončenie 

evidencie pohľadávok, pri ktorých je možné identifikovať, že sú nevymožiteľné (napr. z dôvodu úmrtia, 

nemajetnosti a pod.).  

Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 5. 
Žiadosť o úľavu 
LIBRI s.r.o., IČO: 17 054 346 – zníženie atraktivity 
Členovia komisie prerokovali žiadosť o zníženie atraktivity. Vzhľadom na to, že u žiadateľa 
je evidovaný nedoplatok na nájomnom a službách spojených s prenájmom nebytových priestorov, 
Finančná komisia MZ nemôže rozhodnúť o poskytnutí úľavy. 
Uznesenie FK MZ č. 57: 

Vzhľadom k tomu, že správca nebytových priestorov eviduje voči nájomcovi (LIBRI s.r.o.) neuhradené 

pohľadávky vo výške 9 087,56 eura za nájomné a služby spojené s nájmom, nie sú splnené 

podmienky pre rozhodovanie o žiadosti o zníženie atraktivity Finančnou komisiou Mestského 

zastupiteľstva. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 

 
k bodu 6. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2015 
Členovia komisie prerokovali predložený prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2015 a stav 
pohľadávok zobrali na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 7. 
Rôzne 
Členovia komisie sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania komisie na 5.5.2016 o 16,00 hodine.  



Predseda komisie na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.   
 
  

 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 6.4.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


