
Zápisnica 
 
 

zo 7. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 26. októbra 2015 o 15,30 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: Ing. Robert Schmidt 
     
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Trnava 
4. Žiadosť o úľavu 
5. Rôzne 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Zasadnutie Finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Bošnák a privítal členov komisie. Členovia 
komisie súhlasili s programom rokovania a schválili ho bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 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 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 159  (Angelika Čxxxxxxxx, Trnava – úľava z nájomného)  
Na základe stanoviska predloženého správcom nebytových priestorov, členovia Finančnej komisie 
skonštatovali, že žiadateľka splnila podmienky pre odpustenie zvyšných 10 % poplatkov z omeškania. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2014 – 2018: 
k Úlohe FK MZ č. 24  (Marta Sxxxxxxx, Trnava – odpustenie pohľadávky)  
Uznesenie FK MZ č. 39: Vzhľadom na skutočnosti uvedené v žiadosti o odpustenie pohľadávky 
a v stanovisku správcu TT-KOMFORT s. r. o., Finančná komisia MZ žiada Odbor právny a majetkový 
o stanovisko, v ktorom by sa vyjadrili k nasledovným bodom: 
- v prípade, ak by FK MZ odporučila odpustiť dlh u p. Marty Sxxxxxxxx, či by druhá nájomníčka p. 

Miroslava Dxxxxxxxx musela/nemusela splácať svoju časť dlhu, resp. celý dlh,  
- či je možné odpustiť dlh len jednej nájomníčke a aký dosah toto rozhodnutie bude mať vo vzťahu 

k druhej nájomníčke,  
- či by bolo možné upustiť od vymáhania dlhu žiadateľky, 
resp. navrhli riešenie danej žiadosti vzhľadom na špecifický vzťah nájomníčok.  
Žiadosť so stanoviskom správcu budú postúpené na OPaM. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Trnava 
Ing. Zbyňovský informoval členov komisie o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, do ktorého boli 
zapracované podnety zo strany krajskej prokuratúru ako aj správcu cintorína, ďalej boli upravené 
prevádzkové hodiny počas letných mesiacov, cenník služieb sa stal súčasťou prevádzkového 
poriadku a ceny v sadzobníku sú uvádzané v eurách. 
Uznesenie FK MZ č. 38: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
Mesta Trnava a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým 
sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Trnava prijať v predloženom znení. 



Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Žiadosť o úľavu 
CENTRUM – textil s. r. o., IČO: 31 415 598 – zníženie atraktivity: 
Členovia komisie prerokovali žiadosť a prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 40:  
Finančná komisia MZ odporúča znížiť atraktivitu z 500 % na 350 % v nebytových priestoroch 
na prízemí a z 300 % na 150 % v nebytových priestoroch v suteréne na obdobie od 1.12.2015 
do 30.11.2016 s podmienkou riadneho platenia nájomného za nebytové priestory a preddavkov 
za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 

 

k bodu 5. 
Rôzne 
V rámci tohto bodu Ing. Bošnák informoval členov komisie o zorganizovaní stretnutia zástupcov 
bytovej, majetkovej a finančnej komisie, ktoré sa uskutoční 27.10.2015, o programe tohto stretnutia  
a zároveň vyzval členov komisie, aby predložili ďalšie návrhy, ktoré by mohli byť prediskutované 
na tomto stretnutí.   
 

 Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 

 7. december  2015 o 15,30 hodine,  
 4. december 2015 o 15,30 hodine (náhradný termín) 

 
Záver 
Predseda Ing. Bošnák poďakoval všetkým členom Finančnej komisie za účasť na zasadnutí.  
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 2.11. 2015 

 

 

 

 


