
Zápisnica 
 
 

z 12. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 4. mája 2016 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
    Ing. Mgr. Tomáš Doboš   
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
4. Návrh na úpravu výšky nájmu nebytového priestoru v objekte SO 01A v TTIP  

pre RELAX-TEAM s.r.o.  
5. Stanovisko k riešeniu bytovej situácie nájomcov (ul. gen. Goliána č. 3)   
6. Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v I. štvrťroku 2016 
7. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák privítal členov komisie, poďakoval im za pochopenie a prispôsobenie 
sa zmene termínu zasadnutia.  Oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia komisie 
súhlasili s programom rokovania.   
Hlasovanie členov FK MZ: 6 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. 224 (Peter Pxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Z podkladov predložených súdnym exekútorom, spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o. bytovým 
referátom MsÚ členovia komisie skonštatovali, že žiadateľ uhradil istinu a poplatok z omeškania 
uhrádza v zmysle dohody o splatní dlhu. Predložil žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy, o ktorej bude 
rozhodovať Komisia bytová MZ 30.5.2016. Členovia komisie zobrali predložené informácie 
na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
Pani Ing. Burzová informovala členov komisie o navrhovaných zmenách (navýšení položiek a doplnení 
nových akcií) v predkladanom materiáli 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016. Jednotlivo  
informovala o všetkých príjmových aj výdavkových položkách, v ktorých je navrhovaná zmena, 
o dôvode a výške úpravy. 
Členovia Finančnej komisie MZ prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 59: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál 2. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 2. aktualizáciu rozpočtu 
mesta Trnavy na rok 2016 schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Návrh na úpravu výšky nájmu nebytového priestoru v objekte SO 01A v TTIP pre RELAX-TEAM s.r.o.  
Členovia komisie súhlasia s predloženým návrhom OPPaIP ukončiť podmienky úpravy výšky 
nájomného vyplývajúceho z nižšej obsadenosti  a účtovať nájomné v plnej výške. Stravovacie 



zariadenie navštevujú zamestnanci TTIP, ktorého obsadenosť je v súčasnosti 99 %, ako aj 
zamestnanci okolitých firiem.   
Uznesenie FK MZ č. 60: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený Návrh 

na úpravu výšky nájmu nebytového priestoru v objekte SO 01A (Pavilóne sofistikovanej výroby) 

v TTIP pre RELAX-TEAM s.r.o. a odporúča materiál Mestskému zastupiteľstvu schváliť.  

Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

k bodu 5. 
Stanovisko k riešeniu bytovej situácie nájomcov (ul. gen. Goliána č. 3)   
Členovia komisie sa zobrali riešením bytovej situácie nájomcov z bytového domu na Ulici gen. Goliána 

č. 3.  Finančná komisia MZ odporúča variant č. 1 s možnosťou čiastočne použiť variant č. 2. 

Uznesenie FK MZ č. 61: 

Finančná komisia MZ odporúča v otázke riešenia bytovej situácie nájomcov z bytového domu na Ulici 

gen. Goliána č. 3  uplatniť variant č. 1 s možnosťou čiastočne použiť variant č. 2.  

Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 6. 
Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v I. štvrťroku 2016 
Predložený prehľad rozpočtových opatrení zobrali členovia komisie na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 7. 
Rôzne 
Členovia komisie sa predbežne dohodli na termíne ďalšieho rokovania v 23. týždni.   
Predseda komisie na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.   

 
  

 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 6.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


