
Zápisnica 
 
 

z 36. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 20. augusta 2014 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: JUDr. Peter Sopko 
   Bc. Ján Hrubý 
   Bc. Ladislav Rolník 
    
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2014, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 

a monitorovacia správa za 1. polrok 
4. Stanovisko odboru právneho a majetkového k úlohe FK MZ č. 109 
5. Žiadosť o náhradu škody 
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 
bez  pripomienok. 

k bodu 3. 
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 
a monitorovacia správa za 1. polrok 
Ing. Burzová podrobne informovala členov komisie o navrhovaných zmenách v príjmovej  časti 
(v miestnych daniach a poplatkoch, predaji majetku, transferoch, grantoch a príspevkoch),  
vo výdavkovej  časti rozpočtu (podľa jednotlivých programov; nezmenené ostávajú len programy 13, 
16, 17, 18, 19 a 21) a vo finančných operáciách (o navrhovanej úprave použitia rezervného fondu 
na financovanie kapitálových výdavkov). 
Uznesenie FK MZ č. 203: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený materiál 3. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia 
správa za 1. polrok  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy 
na rok 2014, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovaciu správu za 1. polrok schváliť 
v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 4. 
Stanovisko odboru právneho a majetkového k úlohe FK MZ č. 109 
Členovia komisie zobrali stanovisko OPaM na vedomie. 

 
k bodu 5. 
Žiadosť o náhradu škody – Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXXX - XXXXX) 
Na rokovanie Finančnej komisie mestského zastupiteľstva bola predložená Žiadosť o náhradu škody 

z dôvodu neskorého oznámenia o uzatvorení Trhovej ulice, na ktorej sa nachádza prevádzka  

p. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Xxxxx. Rozhodnutie o tejto žiadosti nie je v kompetencii Finančnej komisie 

a z tohto dôvodu predseda Finančnej komisie MZ žiada o zaujatie stanoviska Mestskú radu mesta 



Trnava a zároveň žiada odbor investičnej výstavby o spracovanie stanoviska, v ktorom zdokumentuje 

spôsob oznámenia o uzatvorení ulice p. Xxxxxxxxx.   

 
Uznesenie FK MZ č. 204: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada  Mestskú radu mesta Trnava o zaujatie stanoviska 
k Žiadosti o náhradu škody p. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Zároveň žiada Odbor investičnej výstavby, aby 
na rokovanie Mestskej rady predložil stanovisko mestského úradu, v ktorom zdokumentuje spôsob, 
akým bolo p. Xxxxxxxxx oznámené uzatvorenie Trhovej ulice. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 v mesiaci september bude dohodnutý podľa potreby elektronickou formou, 
 v mesiaci október 20. – 21.10.2014  
 
 
 
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 21. 8. 2014 

 

 

 


