
Zápisnica 
 
 

z 2. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 16. marca 2015 o 15,30 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
    Mgr. Peter Haščík 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Žiadosti o úľavu 
4. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2014 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Bošnák privítal členov komisie menovite nových členov - neposlancov 
na zasadnutí Finančnej komisie a otvoril rokovanie. Oboznámil členov komisie s programom 
rokovania. Členovia komisie schválili program zasadnutia bez pripomienok. 
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: 
 
Uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 159  (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – úľava z nájomného)  
Členovia komisie zobrali na vedomie stanovisko spoločnosti TT – KOMFORT s. r. o., v ktorom boli 
informovaní o pravidelnom platení nájomného a služieb spojených s užívaním nebytového priestoru. 
Stanovisko žiadajú predložiť po uplynutí dvojročnej lehoty (30.9.2015) v zmysle prijatého uznesenia. 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 221  (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – poplatok z omeškania)  
Z predloženého stanoviska vyplýva, že žiadateľka nedodržala podmienku pre odpustenie poplatkov 
z omeškania vo výške 100 % a z tohto dôvodu Finančná komisia prijala uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 6:  
Finančná komisia MZ odporúča správcovi, aby vymáhal 100 % poplatkov z omeškania (356,68 eura) 
a dlžné nájomné v plnej výške. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 225b (Xxxxxxx Xxxxxx – poplatok z omeškania) 
Členovia komisie z predloženého stanoviska skonštatovali, že žiadateľ uhradil 10 % poplatkov 
z omeškania v lehote 6. mesiacov, čím splnil časť podmienky v zmysle uznesenia FK MZ č. 225b. 
Aktualizované stanovisko žiada Finančná komisia predložiť po uplynutí 6 mesačnej lehoty (26.5.2015). 
 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2014 – 2018: 
k úlohe FK MZ č. 1 (ALMAS s. r. o. IČO: 36 653 403 – predajný stánok na ulici Paulínska – odpustenie 
zmluvnej pokuty) 
Úloha FK MZ č. 6:  Zo stanoviska predloženého odborom právnym a majetkovým nie je zrejmé, či 
exekútor vymohol pohľadávku alebo jej časť, preto žiadame odbor právny a majetkový aby písomne 
oslovil exekútora a vyžiadal informáciu o výške vymoženej pohľadávky.  
 
k Uzneseniu FK MZ č. 1 (Xxxxx Xxxx – poplatok z omeškania) 



Na základe predloženého stanoviska spoločnosti TT – KOMFORT s. r. o. členovia komisie 
skonštatovali, že neboli splnené podmienky pre odpustenie zvyšných 10 % poplatkov z omeškania 
a na základe tejto skutočnosti prijali nasledovné uznesenie:  
Uznesenie FK MZ č. 7: Finančná komisia MZ odporúča správcovi, aby dal výpoveď z nájmu 
a vymáhal zvyšných 10 % poplatkov z omeškania a dlžné nájomné za mesiace november 2014 – 
február 2015. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 2 (Xxxxx Xxxxxxxxx – poplatok z omeškania) 
Na základe predloženého listu – Súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu, obnovenie 
platnosti od p. primátora, členovia komisie odročili rozhodnutie v danej veci a požiadali hlavného 
kontrolóra o preverenie rozhodnutia. 
Úloha FK MZ č. 7: Finančná komisia MZ žiada hlavného kontrolóra o preverenie rozhodnutia 
pre žiadateľov Xxx a Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, či je v súlade s internými predpismi mesta. 
Sekretár komisie predloží útvaru hlavného kontrolóra kópiu žiadosti s potrebnými prílohami. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úloha FK MZ č. 8 (Trvalá úloha): 
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT – KOMFORT s. r. o., aby žiadateľov informovali resp.  
vyzývali  preukazateľným spôsobom (písomne, nie telefonicky) 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Žiadosti o úľavu 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva prerokovala jednotlivé žiadosti a prijala k nim nasledovné 
uznesenia: 
Uznesenie FK MZ č. 8 (Xxxxx Xxxxxxx – poplatok z omeškania) 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť poplatky z omeškania vo výške 90 % (44,72 eura) 
za podmienky pravidelného platenia nájomného za byt a služieb spojených s užívaním bytu 
do 31.12.2015. Následne Finančná komisia rozhodne o zvyšných 10 % (4,97 eura)  poplatkov 
z omeškania.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Uznesenie FK MZ č. 9 (Xxxxx Xxxxxxx – odpustenie poplatkov z omeškania za odber vody) 
Finančná komisia MZ môže v zmysle kritérií rozhodovania o žiadostiach o odpustení poplatkov 
z omeškania rozhodnúť až po uhradení istiny. Finančná komisia odporúča prehodnotiť možnosť 
zvýšenia splátok istiny. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Pohľadávky po lehote splatnosti 
Na rokovanie Finančnej komisie boli predložené pravidelné prehľady pohľadávok po lehote splatnosti 
spoločnosti TT – KOMFORT s. r. o., Správy kultúrnych a športových zariadení a Strediska sociálnej 
starostlivosti.  
Finančná komisia prijala nasledovnú úlohu: 
Úloha FK MZ č. 9: 
Finančná komisia MZ žiada Správu kultúrnych a športových zariadení o zdôvodnenie nárastu 
pohľadávok po lehote splatnosti v porovnaní k 31.12.2013. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Rôzne 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 16. apríl 2015 o 15,30 hodine 
 
k bodu 6. 
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 18. 3. 2015 

 

 


