
Zápisnica 
 
 

z 1. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 2. februára 2015 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
    
Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie rokovacieho poriadku, náplne a zásad Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva 

v Trnave vo volebnom období 2014 – 2018 
3. Kontrola úloh a uznesení 
4. Žiadosti o úľavu 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Bošnák privítal členov na prvom zasadnutí Finančnej komisie a otvoril 
rokovanie. Oboznámil členov komisie so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“, na základe ktorých môže primátor mesta 
odpustiť penále za omeškanie úhrady nájomného za nebytové a bytové priestory po prerokovaní 
vo  Finančnej komisii MZ.  
Členovia komisie schválili program zasadnutia bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 2. 
Schválenie rokovacieho poriadku, náplne a zásad Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva 
v Trnave vo volebnom období 2014 – 2018 
Predseda komisie informoval členov komisie o „Rokovacom poriadku FK MZ” a navrhol v článku III. 
Rokovanie komisie doplniť bod 7 v znení: „V prípade, že je potrebné vo veci rozhodnúť 
bez zbytočného odkladu, je možné na základe rozhodnutia predsedu komisie využiť hlasovanie 
„per rollam“ (formou písomného vyjadrenia názoru bez potreby riadneho zasadnutia) spravidla 
prostredníctvom elektronickej pošty. Spracovanie výsledku hlasovania zabezpečí sekretár komisie 
a informáciu predloží predsedovi komisie”. V bode 8 doplniť: „O každom zasadnutí komisie vyhotoví 
sekretár zápisnicu do 10 pracovných dní, v ktorej uvedie najmä:”. 
Na návrh Mgr. Ing. Galbavého bolo z bodu 8 vypustené „v zmylse čl. III. ods. 5”. 
Členovia komisie schválili „Rokovací poriadok FK MZ v Trnave”. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
Ing. Bošnák vysvetlil jednotlivé body náplne a zásad FK MZ. Členovia komisie schválili „Náplň 
a zásady činnosti FK MZ” bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia komisie zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme 
s nasledovnými pripomienkami: 
K Uzneseniu FK MZ č. 123 (XXXXX s. r. o.) 
Úloha FK MZ č. 1: Finančná komisia MZ žiada Odbor právny a majektový, aby do konca februára 
2015 pripravil písomné stanovisko o stave exekučného konania. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
K uzneseniu FK MZ č. 157 (Xxxx Xxxxx – poplatok z omeškania) 
Na základe písomnej informácie od spoločnsoti TT-KOMFORT s. r. o. Finančná komisia konštatuje, 
že žiadateľ nesplnil pôvodne stanovené podmienky. Na základe toho FK MZ prijala uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 1: 
Finančná komisia MZ odporúča, aby žiadateľ do 28. februára uhradil všetky dlžné poplatky 
na nájomnom a na službách za mesiace november 2014 – február 2015. Na základe stanoviska 



správcu bude komisia následne rozhodovať o zvyšných 10 % poplatkov z omeškania. V prípade, 
ak nebude dlh uhradený, Finančná komisia MZ odporučí správcovi, aby dal výpoveď z nájmu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
K úlohe FK MZ č. 113 (Xxxxxxxx Xxx) 
Úloha FK MZ č. 2: Z predloženého oznámenia nie je zrejmé, či bola exekúcia naozaj zastavená, 
z tohto dôvodu Finančná komisia MZ žiada o upresnenie informácie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Žiadosti o úľavu 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálov zaujala stanovisko ku každej 
žiadosti jednotlivo. Úlohy, uznesenia a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1. 
 
k bodu 5. 
Rôzne 
Ďalšie termíny zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 16. marec 2015, 
 13 – 16. apríla 2015. 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 3. 2. 2015 

 



Príloha č. 1  
k zápisnici zo zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava konaného dňa   
2. februára 2015 
 

k bodu 4. 
Žiadosti o úľavu 
 
Peter Xxxxxxxxx – poplatok z omeškania  
Uznesenie FK MZ č. 2:  
Finančná komisia MZ žiada Bytovú komisiu MZ o vyjadrenie, či bude súhlasiť s obnovením nájomnej 
zmluvy. Na základe súhlasného stanoviska by Finančná komisia MZ odporučila odpustiť 90 % 
poplatkov z omeškania a o zvyšných 10 % z omeškania by rozhodla po 12 mesiacoch od uzatvorenia 
nájomnej zmluvy za podmienky riadneho platenia nájomného. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Automobilový klaster Slovensko, IČO: 37840312 – žiadosť o zníženie atraktivity 
Uznesenie FK MZ č. 3: Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča zníženie atraktivity 
za prenajaté nebytové priestory na Hlavnej č. 5 o 162 % na obdobie od 1.1. 2015 do 31.12.2015. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Tibor Vrábel – SEZAM,  IČO: 33214760- žiadosť o zníženie nájomného 
Členom komisie bola opätovne predložená žiadosť o zníženie nájomného. Komisia súhlasila 
so snížením nájomného na výšku 14 000 eur na obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2016.  
Uznesenie FK MZ č. 4: Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní žiadosti 

o zníženie nájomného navrhuje nájomné vo výške 14 000 eur na obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2016 

a odporúča schváliť zníženie nájomného Mestskému zastupiteľstvu (17.2.2015).  

Úloha FK MZ č. 3: Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada spoločnosť TT-KOMFORT 

s. r. o. o spracovanie materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva.  

Úloha FK MZ č. 4: 
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT-KOMFORT o predloženie informácie o platení nájomného  
za obdobie od 1.5.2014 do 31.1.2015 (dátum a suma). Túto informáciu žiadame predložiť do 9.2.2015 
na Mestskú radu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Rada Centrálneho krízového fondu – žiadosť o príspevok do Centrálneho krízového fondu 
Uznesenie FK MZ č. 5: 
Finančná komisia MZ navrhuje zmeniť štatút výšky príspevku vzhľadom na vysoký zostatok 
prostriedkov na účte fondu (473 328,61 eura) a výšky poskytnutej pomoci za obdobie 2009 – 2014 
(219 428,10 eura). Členovia komisie navrhli príspevok vo výške 3 – 5 centov na obyvateľa. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Amfik s. r. o. – Návrh na zmenu podmienok nájomnej zmluvy 
Členovia komisie navrhli odložiť žiadosť. Finančná komisia MZ prerokuje žiadosť až po predložení 
stanoviska Majetkovej komisie MZ a za prítomnosti správcu nebytových priestorov (Správa kultúrnych 
a športových zariadení). 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Erika Rišková, IČO: 47727641  – žiadosť o späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytových 
priestorov a žiadosť o poskytnutie úľavy na atraktivite 
Žiadosť o späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov bola prerokovaná na Majetkovej 
komisii MZ dňa 26.1.2015 a boli prijaté úlohy, ktoré boli postúpené na TT-KOMFORT s. r. o. 
Vzhľadom na neuhradené nájomné za prenájom nebytových priestorov a za služby nemôže Finančná 
komisia MZ rozhodovať o žiadosti o zníženie atraktivity. 
Úloha FK MZ č. 5: Sekretár listom informuje žiadateľku, že Finančná komisia MZ môže rozhodovať 
o znížení atrkativity až po uhradení dlžného nájomného za nebytové priestory a za služby.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
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