
Zápisnica 
 
 

z 10. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 29. februára 2016 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Peter Haščík 
    Ing. Juraj Mikulčík    
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
4. 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  a program schválili bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 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)  
Členom komisie bolo na zasadnutí predložené stanovisko odboru právneho a majetkového k tejto 
žiadosti. Členovia komisie sa dohodli, že sa stanoviskom ako aj celou žiadosťou budú zaoberať 
na najbližšom zasadnutí. Z tohto dôvodu žiadajú správcu bytov o spracovanie chronológie tohto 
prípadu a stanoviska vrátane aktualizácie stavu exekúcie. 
Úloha FK MZ č. 29:   
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. o spracovanie chronológie tohto prípadu 
a stanoviska vrátane aktualizácie stavu exekúcie. (stanovisko rozdeliť na 2 časti - podľa jednotlivých 
bytov a dlhov, uviesť postup konania správcu v tejto záležitosti a aktualizovať v akom stave je 
exekúcia).    
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 224 (Peter Pxxxxxxxx, Trnava  – poplatok z omeškania) 
V tabuľke “plnenie uznesení” sekretár FK MZ doplní dátum, kedy bol sprácovi zaslaný výpis 
zo zápisnice.   
 
k bodu 3. 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
Ing. Burzová informovala prítomných členov komisie o spracovanom materiáli prvej aktualizácie 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016. Aktualizácia sa dotýka investičných akcií v  programoch Doprava, 
Životné prostredie, Sociálna starostlivosť, Školstvo a vzdelávací systém. Vo všetkých prípadoch 
aktualizovaných investičných akcií je potrebné zvýšenie rozpočtu z dôvodu vyšších cien zákaziek 
vyplývajúcich zo spracovaných projektových dokumentácií. Na vyrovnanie rozpočtu je navrhované 
použitie zdrojov rezervného fondu. 
Ing. Bošnák požiadal Ing. Béreša, aby pri jednotlivých investičných akciách uviedol aká je 
pripravenosť týchto projektov a aká je pravdepodobnosť, že by boli v tomto roku realizované. Resp., či 
je možné niektoré akcie etapizovať do 2 rokov. 
Ing. Béreš k jednotlivým investičných akciám uviedol: 
Cyklochodník Veterná ulica – Zátvor – stavebné povolenie je vydané, ešte sa čaká na vydanie 
rozhodnutia o výruboch drevín. 



Prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) a Multifunkčné ihrisko na ZŠ J. Bottu – sa javia ako 
bezproblémové a do termínu zasadnutia MZ (apríl 2016) by mali byť vydané stavebné povolenia 
na tieto investičné akcie.  
Na otázku predsedu komisie, v akom štádiu pripravenosti sú hlavné investičné akcie v programe 
Doprava v rozpočte mesta na rok 2016 Ing. Béreš uviedol,  že investičné akcie rekonštrukcia MK 
Olympijská ulica a rekonštrukcia MK Šrobárova ulica nie sú majetkoprávne usporiadané a z tohto 
dôvodu nie sú vydané stavebné povolenia. 
Členovia Finančnej komisie po prerokovaní materiálu prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 52: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál 1. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 1. aktualizáciu rozpočtu 
mesta Trnavy na rok 2016 schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 1 proti/ 2 zdržali sa 
   
k bodu 4. 
Rôzne 
Predseda komisie Ing. Bošnák na základe Správy z auditu transparentnosti procesu riadenia 
samosprávy mesta Trnava požiadal, aby pri predkladaní Záverečného účtu mesta Trnavy za rok 2015 
na prerokovanie do FK MZ predložil odbor ekonomický  aj prehľad všetkých prijatých rozpočtových 
opatrení za rok 2015. 
Ďalej navrhol, aby odbor ekonomický predkladal prehľad prijatých rozpočtových opatrení na rokovanie 
FK MZ v štvrťročných intervaloch. Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 53: 
Finančná komisie MZ žiada odbor ekonomický o štvrťročné predkladanie prehľadu prijatých 
rozpočtových opatrení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 1zdržali sa 
 
Členovia komisie sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania na 4.4.2016 o 15,30 hodine. V prípade, ak 
termín nebude členom komisie vyhovovať, ohlásia sa sekretárovi komisie, aby dohodol nový termín.  
 
Predseda komisie 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 4.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


