
Zápisnica 
 
 

zo 8. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 7. decembra 2015 o 14,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 215 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava 
4. Návrh VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Trnava 
5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 
7. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 
8. Žiadosti o úľavu 
9. 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. 212  (Katarína Cxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania)  
Zo stanoviska predloženého správcom vyplýva, že žiadateľka uhradila v lehote 12 mesiacov 10 % 
poplatkov z omeškania (v zmysle uznesenia FK MZ č. 212), avšak z ročného vyúčtovania žiadateľke 
vyplynul nedoplatok, ktorý spláca v súlade s uznaním dlhu. Po uhradení dlhu z ročného vyúčtovania 
žiada Finančná komisia správcu o predloženie stanoviska. 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 214  (Emil Hxxxx, Trnava – poplatok z omeškania)  
Finančná komisia z predloženého stanoviska skonštatovala, že žiadateľ splnil podmienky 
pre odpustenie 95 % poplatkov z omeškania.  
 
k Uzneseniu FK MZ č. 224  (Peter Pxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania)  
Finančná komisia žiada správcu o predloženie zaktualizovaného stanoviska na najbližšie zasadnutie 
komisie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava 
Ing. arch. Horák odprezentoval členom komisie plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Trnavy. Podotkol, že schválený dokument bude tvoriť základ pre čerpanie finančných 
prostriedkov v ďalšom programovom období. 
Ing. Bošnák uviedol, že pri niektorých položkách v prioritných oblastiach B Doprava a infraštruktúra 
a C Mestské životné prostredie a podmienky pre voľný čas je časový rámec 2016 – 2020 veľmi 
optimistický a skôr sa prikláňa k termínu do roku 2030. Po prerokovaní materiálu členovia komisie 
prijali nasledovné uznesenie: 
 
 



Uznesenie FK MZ č. 45: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava a odporúča materiál na prerokovanie 
Mestskému zastupiteľstvu.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 4. 
Návrh VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava 
JUDr. Puterová a Ing. Lukačovičová predložili návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo 
spracované na základe vysokého počtu neobsadených nebytových priestorov z dôvodu vysokého 
nájomného. VZN je zamerané na určovanie sadzieb za prenájom nebytových priestorov. Členovia 
komisie po prerokovaní navrhovaného VZN prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 44: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava a odporúča materiál prerokovať Mestskému zastupiteľstvu 
s nasledujúcimi pripomienkami: 

 v časti III., čl. 4, bode 1, písmeno m) parkovacie miesta v uzavretných dvoroch bytových 
domov doplniť „vo vlastníctve mesta“, 

 v časti IV., čl. 11, bod 4 – prerokovať na zasadnutí Mestskej rady s odborom právnym 
a majetkovým, 

 v časti IV., čl. 11, bode 5 – V prípade že sa počas trvania jedného roka nepodarí priestor 
preukázateľne prenajať formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže, prípadne ponukového 
konania formou priameho prenájmu, je možné znížiť atraktivitu ponúkaných nebytových 
priestorov doplniť „pre ďalšie výberové konania“: 

 Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Ing. Zbyňovský predložil návrh VZN, v ktorom je navrhnuté zvýšenie miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady. Vo VZN je navhované rozšírenie rozsahu občanov, 
ktorí by platili znížený poplatok a rozšírenie poplatku pre študentov (ktorý bol doteraz upravený len 
v príkaze primátora). Vo všeobecne záväznom nariadení je narhované zvýšenie poplatku v dvoch 
variantoch, a to 10 % a 25 %. Po prerokovaní preloženého materiálu členovia komisie prijali 
nasledovné uznesenie:  
Uznesenie FK MZ č. 46: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť s 10 % zvýšením poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 
Návrh VZN predložila Mgr. Maková. Informovala o dotáciách, o rozšírení oblastí, v ktorých sa dotácie 
poskytujú, o všeobecných a špecifických kritériách na posudzovanie dotácií.  Členovia komisie sa 
dohodli s Mgr. Makovou na úprave nasledujúcich položiek: 

- str. 13, 1 e) – podpora malých investícií a opráv – upraviť na podpora malých opráv, 

- str. 27, b) 2. odrážka – podporu k zdravotnému životnému stýlu – upraviť na podpora 

k zdravému životnému štýly, 

- str. 27, c) 3. odrážka – preveriť, či oprávneným žiadateľom môže byť len rozpočtová 

organizácia – poskytujúca vzdelávanie a služby v oblasti prevencie alebo aj príspevková 

organizácia, 

- str. 28, e) 2. odrážka – technické vybavenie – doplniť, že výdavky musia byť bežného 
charakteru.  

Členovia komisie následne prijali nasledovné uznesenie: 
 
 



  
Uznesenie FK MZ č. 47: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Trnava a odporúča materiál postúpiť na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 7. 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 
Ing. Burzová informovala členov komisie o návrhu rozpočtu mesta, ktorý prešiel riadnym procesom 
prípravy. Položky rozpočtu boli odsúhlasené zástupcami poslaneckých klubov. Otvorené ostali 3 
položky, ktoré budú prediskutované na zasadnutí Mestskej rady. Ing. Burzová ďalej upozornila na 2 
upravy v návrhu, ktoré členovia komisie – neposlanci ešte nemali zapracované v materiáli, a to: 

- zvýšenie v programe 15, poistenie budov ZŠ na sumu 14 100 eur a poistenie majetku 
vo vlastníctve mesta a poistenie zodpovednosti mesta Trnava na sumu 28 500 eur, 

- zníženie v programe 1, projekt PUMM – plán udržateľnej mestskej mobility – vlastné zdroje 
na sumu 1 000 eur a grantové zdroje na 19 000 eur. 

Hlavný kontrolór informoval členov komisie o svojom stanovisku k návrhu rozpočtu mesta. Uviedol, že 
nemá pripomienky k predloženému materiálu a návrh rozpočtu mesta Trnavy odporúča na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu. 
Po prerokovaní materiálu členovia FK MZ prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 48: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Rozpočet 
mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  Rozpočet  mesta Trnavy  na  rok 2016 a  viacročný  rozpočet  mesta  Trnavy  na  roky   
2016 – 2018 schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 8. 
Žiadosť o úľavu 
Ľuboš Bxxx, Trnava – poplatok z omeškania 
Na základe skutočností uvedených v žiadosti a v stanovisku odboru sociálneho, členovia komisie 
žiadajú o stanovisko k tejto žiadosti Stredisko sociálnej starostlivosti. 
Úloha FK MZ č. 26: 
Finančná komisia MZ žiada Stredisko sociálnej starostlivosti o spracovanie stanoviska k žiadosti p. 
Ľuboša Bxxx na základe postúpených podkladov.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Ladislav Krištofič – Anna Krištofičová, právny nástupca, IČO: 30 339 642 – zníženie atraktivity 
Členovia Finančnej komisie prerokovali žiadosť o zníženie atraktivity a prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 41: Finančná komisia MZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu znížiť atraktivitu 
z 350 % na 150 % žiadateľovi Ladislavovi Krištofičovi – Anne Krištofičovej, právnemu nástupcovi 
v nebytových priestoroch v objekte kina Hviezda Trnava, Paulínska č. 1 na obdobie jedného roka. 
Úloha FK MZ č. 27: 
Finančná komisia MZ žiada Správu kultúrnych a športových zariadení o spracovanie a predloženie 
materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
WERANDA, s.r.o., IČO: 47 736 500 – zníženie atraktivity 
Členovia komisie po prerokovaní žiadosti o zníženie aktraktivity neodporučili zníženie atraktivity. 
Uznesenie FK MZ č. 42:  
Finančná komisia MZ neodporúča zníženie atraktivity v prenajatých nebytových priestoroch 
na Františkánskej ulici č. 24. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
DaSen spol. s r. o., IČO: 35 891 432 – zníženie atraktivity 
Uznesenie FK MZ č. 43:  
Finančná komisia MZ neodporúča zníženie atraktivity v prenajatých nebytových priestoroch 
na Trojičnom námestí. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 



k bodu 9. 
Rôzne 
 

 Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava bude 

dohodnutý operatívne. 

 
 
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 9.12. 2015 

 

 

 

 

 

 


