
Zápisnica 
 
 

z 3. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 16. apríla 2015 o 15,30 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: Ing. Robert Schmidt 
     
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 
4. 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 
5. Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 

a 201/2007 
6. Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
7. Žiadosti o úľavu 
8. Rôzne 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Bošnák privítal členov komisie a otvoril rokovanie. Oboznámil členov komisie 
s programom rokovania.  
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia komisie zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme 
s nasledovnými pripomienkami: 
 
Uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 222  (Xxxxxxxxxxx Xxxxx – poplatok z omeškania)  
Úloha FK MZ č. 10: Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT – KOMFORT, s. r. o. predložiť správu 
o priebehu resp. výsledku vypratania bytu a úhrady dlžného nájomného v zmysle uznesenia FK MZ 
č. 222 na najbližšie zasadnutie komisie (25. máj 2015).  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 
Ing. Burzová informovala členov komisie o Záverečnom účte mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiacej 
správe za rok 2014, ktorý bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 28.4.2015. 
Podrobne zhodnotila obsah materiálu, plnenie rozpočtu, výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie. 
Uznesenie FK MZ č. 10: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Záverečný účet 
mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiacu správu za rok 2014 schváliť bez výhrad 
v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 
Na rokovanie bola predložená 1. aktualizácia rozpočtu na rok 2015, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej 
a výdavkovej časti a aj vo finančných operáciách. Ing. Burzová informovala o jednotlivých položkách 
rozpočtu, v ktorých je navrhovaná zmena.   
Uznesenie FK MZ č. 11: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál 1. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 



 
k bodu 5. 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 
a 201/2007 
Ing. Burzová informovala členov komisie o spôsobe evidencie pohľadávok odpísaných uznesením MZ 
200/2007 a 201/2007, ktoré sú vedené v podsúvahovej evidencii mesta Trnavy, spoločnosti TT – 
KOMFORT, s. r. o., Strediska sociálnej starostlivosti a Správy kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava. Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 12: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený materiál 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 200/2007 
a 201/2007 a odporúča Mestskej rade zobrať na vedomie materiál Informatívna správa o štádiu 
vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 200/2007 a 201/2007. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
Na rokovanie FK MZ bola predložená novelizácia internej smernie Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy, 
ktorá vyplynula z novelizácie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novelizácie zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie FK MZ č. 13: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený materiál 
Novelizácie internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 7. 
Žiadosti o úľavu 
ART CLUB s. r. o., IČO: 36 830 828 – žiadosť o zníženie atraktivity 
Uznesenie FK MZ č. 14: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča znížiť výšku atraktivity z 350% na 200% 
na obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2016 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 
 
SAIGON PUB s. r. o., IČO: 47 588 624 – žiadosť o zníženie atraktivity  
Uznesenie FK MZ č. 15: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča znížiť výšku atraktivity z 200 % na 100 % 
na obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2016 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 
 
k bodu 8. 
Rôzne 

 V bode rôzne bolo predložené Stanovisko k náhrade škody spracované Ing. Sedlákovou 
zo spoločnosti TT – KOMFORT, s. r. o. (k žiadosti p. Xxxxx Xxxxxxxxxxx). Členovia komisie 
zobrali predloženú správu na vedomie. Zároveň žiadajú predložiť právoplatné rozhodnutia súdu: 
- č. k. 13 C 226/2009 o zaplatenie istiny 1 148,34 eua s príslušenstvom, 
- č. k. 18 C 271/2009 o zaplatenie istiny 1 923,91 eura s príslušenstvom,  
- č. k. 10 C 275/2009 o zaplatenie istiny 2 693,65 eura s príslušenstvom. 

Finančná komisia navrhuje postúpiť žiadosť s prílohami a rozhodnutiami súdu na odbor právny 
a majetkový (MsÚ) a žiada vypracovať stanovisko s legislatívne možnými závermi (odporúčaniami). 
Úloha FK MZ č. 11:  
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť TT – KOMFORT, s. r. o.  predložiť právoplatné rozhodnutia 
súdu (uvedené v stanovisku k náhrade škody) na najbližšie zasadnutie komisie (25.5.2015) 
Úloha FK MZ č. 12:  
Finančná komisia MZ žiada odbor právny a majetkový o vypracovanie stanoviska s navrhnutím 
možných záverov (odporúčaní) na základe postúpených podkladov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 



 

 Úloha FK MZ č. 13:  

Členovia komisie poverili predsedu komisie Ing. Bošnáka, aby inicioval stretnutie predsedov 

a podpredsedov komisií finančnej, bytovej, majetkovej a hlavného kontrolóra, aby sa dohodli 

na spoločnej koncepcii pri prijímaní rozhodnutí. (odpustenie poplatkov z omeškania, obnova, resp. 

uzatvorenie nájomnej zmluvy, plánované využitie nehnuteľností, v ktorých sa byty nachádzajú). 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

 Úloha FK MZ č. 14:  

Člen komisie Ing. Peter Halada zadal požiadavku na mestský úrad, aby zabezpečil zverejnenie 

rámcových zmluv uzatvorených mestom s dodávateľmi (údržba zelene, opravy MK,....) na internetovej 

stránke mesta formou prehľadnej tabuľky, ktorá bude obsahovať: 

- platné uzatvorené rámcové zmluvy, 

- dodatky k zmluvám, 

- štvrťročné kumulatívne čerpanie.  

 

 Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 

 25. máj 2015 o 15,30 hodine 
 
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 22. 4. 2015 

 

 


