
Zápisnica 
 
 

z 27. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 27. augusta 2013 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. Stanovisko – ďalší postup pri vymáhaní pohľadávok – K.C.IBS s.r.o., Trnava 
4. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a 

monitorovacia správa za 1. polrok 
5. Žiadosti o úľavy 
6. 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.  
K plneniu Uznesenia č. 66 (Ľuboš Tóth – poplatok z omeškania) – finančná komisia vyslovila 
nespokojnosť s plnením uznesenia, nakoľko správa o plnení nebola predložená v požadovanom 
termíne. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 

k bodu 3. 

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

Úloha FK MZ č. 67: 

Finančná komisia MZ žiada Odbor právny a majetkový (MsÚ), aby materiály predkladané komisii 

obsahovali aj navrhnuté odporúčania nie iba návrh možnosti riešenia. 

 

Uznesenie FK MZ č. 147: 

1. Finančná komisia MZ žiada Odbor právny a majetkový (MsÚ), aby preverila možnosť ďalšieho 

veriteľa vo vzťahu k predmetnej spoločnosti a následne možnosť vyhlásenia konkurzu. 

2. Finančná komisia MZ žiada Odbor právny a majetkový (MsÚ) o predloženie ekonomicky 

zdôvodného návrhu riešenia obsahujúceho aj finančné vyhodnotenie možnosti riešenia. 

Termín predloženia materiálu sekretárovi komisie: 23.9.2013 

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

 

k bodu 4. 

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a 

monitorovacia správa za 1. polrok 



Uznesenie FK MZ č. 148: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 2. 

aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a 

monitorovacia správa za 1. polrok a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 2. aktualizáciu rozpočtu mesta 

Trnavy na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovaciu správu za 1. polrok 

schváliť bez výhrad v predloženom znení. 

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

 

 

k bodu 5. 

Žiadosti o úľavy 

 

Slobodová Helena – poplatok z omeškania 

Uznesenie FK MZ č. 149: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie odvolanie žiadateľky, avšak naďalej trvá 

na podmienkach určených uznesením FK MZ č. 142. Vzhľadom k tomu, že podmienka nebola 

dodržaná, odporúčaná úľava sa týmto ruší. Ak nebude poplatok z omeškania uhradený v plnej výške, 

bude sa tento poplatok z omeškania vymáhať právnou cestou. 

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

 

Kulina Ján – odpustenie pohľadávky 

Úloha FK MZ č. 68: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča uplatniť pohľadávku v dedičskom konaní. 

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

 
EVELIN MODE s.r.o. – úľava z nájomného 

Uznesenie FK MZ č. 150: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva neodporúča úľavu na nájomnom v prenajatých nebytových 

priestoroch. 

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

Úloha FK MZ č.69: 
Preveriť predložený materiál na zasadnutie Mestskej rady dňa 17.1.2012 a 29.5.2013 ohľadom 
spoločných priestorov v prenajatých nebytových priestoroch. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
TT-IT s.r.o. – úľava z nájomného 

Uznesenie FK MZ č. 151: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva neodporúča úľavu na nájomnom v prenajatých nebytových 

priestoroch. 

Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 

 
KešKim s.r.o. – úľava z nájomného 

Uznesenie FK MZ č. 152: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva neodporúča úľavu na nájomnom prenajatých nebytových 

priestorov. 

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

 

Bartoňová Tatiana – úľava z nájomného 

Uznesenie FK MZ č. 153: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča znížiť výšku atraktivity o 50 %, t.j. z 350% na 

175%, na obdobie od 1.9.2013 do 31.8.2014 s podmienkou riadneho platenia nájomného za nebytové 

priestory a preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov. 

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

 



k bodu 6. 
Rôzne 
 
Upustenie od vymáhania príslušenstva pohľadávky – pohľadávky z titulu omeškania nájomného alebo 

úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu 

Úloha FK MZ č. 70: 

Finančná komisia MZ žiada Odbor právny a majetkový (MsÚ): 

1. preveriť, či je možné vyhlásiť, že je majetok pre mesto nepotrebný a akým spôsobom je to možné 

zrealizovať aj vzhľadom na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 

v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, 

2. predložiť materiál na odpredaj bytu formou obchodnej verejnej súťaže aj s nájomníkom. 

Termín predloženia materiálu sekretárovi komisie: 23.9.2013 

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

 
Zníženie nájomného za prenájom pozemku pod predajným stánkom na Ulici Dolnopotočná 
Uznesenie FK MZ č. 154: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča zníženie výšky nájomného o 50 % od 1.10.2013 

na obdobie jedného roka s podmienkou, že žiadateľ uzatvorí dohodu o splátkach neuhradených 

záväzkov voči mestu najneskôr do 20.9.2013. Splátkový kalendár bude uzatvorený maximálne na 12 

mesiacov. 

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

 
Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy – prešetrenie situácie odberu tepla 
Uznesenie FK MZ č. 155: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predloženú žiadosť Wu shu klub-u 

Trnava Čínske bojové umenia a športy. Finančná komisia mestského zastupiteľstva nemá 

v kompetencii riešenie vzniknutej situácie a odporúča žiadateľovi postupovať v zmysle právnych 

noriem. 

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

 
Kontrola v spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
Úloha FK MZ č. 71: 

Útvar hlavného kontrolóra pripraví pre členov komisie rešerš všetkých častí kontroly, ktoré sa 

uskutočnili v spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 

Termín predloženia materiálu sekretárovi komisie: 23.9.2013 

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

 
 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 30.9.2013 o 15,00 hod. (utorok) v zasadačke č. 142.  
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 27.8.2013 


