
Zápisnica 
 
 

zo 6. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 21. septembra 2015 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: Ing. Juraj Mikulčík 
     
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh 
3. Návrh úpravy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na roky 2016 – 2019 
4. Cintorínske služby pohrebísk na území mesta 
5. 4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2015, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 

a monitorovacia správa za 1. polrok 
6. Žiadosti o úľavu 
7. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.2015 
8. Rôzne 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Zasadnutie Finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Bošnák a privítal členov komisie. Členov 
komisie oboznámil s programom rokovania. Členovia komisie schválili program zasadnutia 
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 2014 – 2018: 
k Uzneseniu FK MZ č. 16  (Daniela Gxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania)  
Finančná komisia MZ zobrala na vedomie informáciu o splnení podmienky uhradenia 10 % poplatkov 
z omeškania a konštatuje, že rozhodnutie FK MZ č. 16 nadobudlo účinnosť. 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 20 (ŽOS TRNAVA, a. s., IČO: 34 108 513 – žiadosť o dotáciu)  
Uznesenie FK MZ č. 30: Na základe písomného vyjadrenia spoločnosti ŽOS TRNAVA, a. s. 
postúpeného z odboru vzdelávania, športu a kultúry, Finančná komisia MZ žiada Komisiu kultúry 
o stanovisko k tomuto listu a zároveň žiada o obsahový návrh - aké kultúrne akcie by bolo vhodné 
organizovať v priestoroch Domu kultúry a akou formou a do akej výšky by sa malo na týchto akciách 
finančne podielať mesto Trnava. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 22 (Ladislav Vxxxxxx, Trnava – poplatky z omeškania)  
Uznesenie FK MZ č. 31: Finančná komisia na základe predloženého vyjadrenia p. Ladislava 
Vxxxxxxx skonštatovala, že žiadateľ neprijal podmienky Finančnej a Bytovej komisie. Z tohto dôvodu 
FK MZ odporúča správcovi – spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o. pokračovať vo vymáhaní v zmysle 
zákona. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 25 (Karla Zxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania)  
OE prekonzultuje postup riešenia pri tejto žiadosti s audítorom a následne stanovisko audítora 
predloží na rokovanie FK MZ. 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 26 (Beata Hxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania),  
k Uzneseniu FK MZ č. 27 (Františka Jxxxxxxxxx – poplatok z omeškania)  



Úloha FK MZ č. 21: FK MZ žiada o poskytnutie informácie od správcu o ďalšom postupe v týchto 
žiadostiach (podpísanie splátkového kalendára, pravidelná úhrada poplatkov z omeškania). 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 29 (AIDA, s. r. o., IČO: 36 204 889 – zníženie atraktivity)  
Sekretár komisie informoval členov komisie o návrhu p. viceprimátora Mgr. Pekarčíka na zníženie 
atraktivity na 200 % na prízemí a 100 % v suteréne v prenajatých nebytových priestoroch na ulici 
Hlavná č. 1 na obdobie do konca roka 2015 a o návrhu vypovedania nájomnej zmluvy.  
Uznesenie FK MZ č. 33: 
Členovia komisie vzhľadom na to, že je predpoklad dať výpoveď z nájmu neodporúčajú poskytnúť 
ďalšiu úľavu. (Nájomcovi  v súčasnosti plynie úľava až do konca roka 2015).  
A zároveň upozorňujú, že v zmysle nájomnej zmluvy je možné vypovedať nájomnú zmluvu bez udania 
dôvodu s 3 mesačnou výpovednou lehotou, tzn. že výpoveď je potrebné podať ešte do konca mesiaca 
september, ak chceme aby bol priestor uvoľnenený od 1.1.2016. 
Úloha FK MZ č. 22: 
Sekretár postúpi uznesenie FK MZ p. Mgr. Pekarčíkovi spolu s kópiu nájomnej zmluvy.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
K Úlohe FK MZ č. 13: 
Sekretár komisie požiada Mgr. Pekarčíka o nový termín stretnutia. Po overení termínu u predsedov 
a podpredsedov komisií bude zaslaná pozvánka. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k uzneseniu FK MZ č. 159 (Angelika Čxxxxxxxx, Trnava – úľava z nájomného): 
Vzhľadom na blížiaci sa termín pre splnenie podmienky (30.9.2015)  pre odpustenie 90 % poplatkov 
z omeškania, Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT-KOMFORT s. r. o. o spracovanie stanoviska 
a predloženie na najbližšie rokovanie komisie.  
 
k uzneseniu FK MZ č. 224 (Peter Pxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania): 
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT-KOMFORT s. r. o. o zaktualizovanie stanoviska k tejto 
žiadosti a predloženie na nasledujúce rokovanie komisie. 

k bodu 3. 
Návrh úpravy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na roky 2016 – 2019 
k bodu 4. 
Cintorínske služby pohrebísk na území mesta 
Vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb Ing. Zbyňovský po porade vedenia a porade 
s právnikmi stiahol obidva materiály. Po prepracovaní bude materiál opätovne predložený 
na prerokovanie Finančnej komisii MZ. 
Finančná komisia informáciu zobrala na vedomie. 
 
k bodu 5. 
4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2015, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 
a monitorovacia správa za 1. polrok 
Ing. Burzová podrobne informovala členov komisie o každej aktualizovanej položke v príjmovej 
aj výdavkovej časti  a aj vo finančných operáciách.  
Uznesenie FK MZ č. 34: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 
4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 
a monitorovacia správa za 1. polrok  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 4. aktualizáciu rozpočtu 
mesta Trnavy na rok 2015, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovaciu správu 
za 1. polrok schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Žiadosti o úľavu 
Marta Jxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania 
Po prerokovaní žiadosti členovia FK MZ prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 35:  



Finančná komisia MZ odporúča odpustiť 90 % poplatkov z omeškania t. j. 8 767,31 eura za podmienky 
uhradenia 10 % poplatkov z omeškania t. j. 974,14 eura v lehote do 12 mesiacov od doručenia 
rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudne účinnosť po splnení podmienky.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Ladislav Krištofič – Anna Krištofičová – vykonávateľka živnosti, IČO: 30 339 642 – zníženie 
atraktivity 
Finančná komisia MZ prerokovala žiadosť o zníženie atraktivity a prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 32: Finančná komisia MZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu predĺžiť úľavu 
na nájomnom žiadateľovi Ladislavovi Krištofičovi – Anne Krištofičovej – vykonávateľke živnosti 
v nebytových priestoroch v objekte kina Hviezda Trnava, Paulínska č. 1 na obdobie 3 mesiacov (t. j. 
od 1.10.2015 do 31.12.2015) a to znížením atraktivity z celkovej výšky  350 %  na výšku 150 %. 
Úloha FK MZ č. 20: 
Finančná komisia MZ žiada Správu kultúrnych a športových zariadení o spracovanie a predloženie 
materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Milan Schlosser, Vinotéka Dobrý pocit, IČO: 48 105 791 – zníženie atraktivity 
Finančná komisia MZ po prerokovaní žiadosti odporúča správcovi nebytového priestoru aby predložil 
návrh do rozpočtu na opravu kanalizácie v budove na Hlavnej č. 5. Členovia komisie prijali nasledovné 
uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 36:  
Finančná komisia MZ odporúča znížiť atraktivitu z 350 %  na 150 % v  prenajatých nebytových 
priestoroch na obdobie od 1.10.2015 do 30.9.2016 s podmienkou riadneho platenia nájomného 
za nebytové priestory a preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových 
priestorov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Materské centrum TRNAVA, IČO: 42 291 780 – odpustenie nedoplatku za výpožičku nebytových 
priestorov 
Uznesenie FK MZ č. 37:  
Finančná komisia po prerokovaní žiadosti a stanoviska správcu navrhuje dlh  vysporiadať z ročného 
zúčtovania za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2014 a preplatok vrátiť 
vypožičiavateľovi. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Ing. Dušan Hudák H ELEKTRONIC, IČO: 30 337 461 – odpustenie dlhu  
Úloha FK MZ č. 23: Finančná komisia MZ žiada odbor právny a majetkový o doplnenie sociálnej 
situácie žiadateľa do stanoviska a odporúča pripraviť materiál do Mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Marta Sxxxxxxx, Trnava – odpustenie pohľadávky 
Úloha FK MZ č. 24: Finančná komisia MZ na základe predloženého stanoviska nesúhlasí s postupom  
správcu. FK MZ žiada správcu o zdôvodnenie, prečo nevymáhal dlh u oboch nájomníčok. V prípade, 
ak je dlh nevymožiteľný, žiada vyjadrenie exekútora. FK MZ žiada, aby správca uplatnil požiadavku 
na úhradu istiny a poplatkov z omeškania aj u Miroslavy Dxxxxxxxxx, ktorá bola spoločným nájomcom 
bytu č. X na ul. X. Xxxxxxx č. XX na základe Zmluvy o spoločnom nájme bytu.  
Zároveň FK MZ žiada o vyjadrenie správcu, akým spôsobom postupuje v prípade vymáhania dlhu p. 
Miroslavy Dxxxxxxxxx na byte č. XX na Xxxxxxxxxxx xxxxx č. X. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

k bodu 7. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.2015 
Členovia komisie zobrali predložený prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 30.6.2015 na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 8. 
Rôzne 
 

 Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 



 26. október 2015 o 15,30 hodine v zasadacej miestnosti č. 142 
 
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 30. 9. 2015 

 

 

 


