
Zápisnica 
 
 

z 29. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 25. novembra 2013 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnený: Bc. Ladislav Rolník 
    
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Upustenie od vymáhania príslušenstva pohľadávky – pohľadávky z titulu omeškania nájomného 

alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu 
4. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016 
5. Žiadosť Františka Sečkára o prehodnotenie výšky platby za užívanie verejného priestranstva  
6. Žiadosti o úľavy 
7. Rôzne 

 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Zasadnutie Finančnej komisie mestského zastupiteľstva otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov 
komisie. 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia komisie zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení predložených v písomnej forme 
s nasledovnými pripomienkami: 
K úlohe č. 139 – (Emil Horváth) – Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada preveriť 
podpísanie splátkového kalendára.  
K uzneseniu č. 153 – (Bartoňová Tatiana) – Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada 
o stanovisko z dôvodu zmeny prenajatých priestorov. 
K úlohe č. 68 – (Kulina Ján) – Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada preveriť uplatnenie si 
pohľadávky spoločnosťou TT-KOMFORT, s. r. o. v dedičskom konaní. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 

k bodu 3. 

Upustenie od vymáhania príslušenstva pohľadávky - pohľadávky z titulu omeškania nájomného alebo 

úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu 

Úloha FK MZ č. 76: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada Odbor právny a majetkový (MsÚ), aby pripravili návrh 

smernice postupu riešenia odpredaja bytov a splácania dlhov na januárové zasadnutie FK MZ.  

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

 

k bodu 4. 

Uznesenie č. 160: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom 

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014 - 2016 a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu Rozpočet mesta Trnavy na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014 - 2016 schváliť 

v predloženom znení bez pripomienok. 

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



 

k bodu 5. 

Sečkár František – prehodnotenie výšky platby za užívanie verejného priestranstva 

Uznesenie č. 161: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Trnave 

zníženie platby za užívanie verejného priestranstva stanovenej v zmysle ponukového a výberového 

konania na účinkovanie s atrakciami kolotočov počas TTJ 2013 na ulici Dolnopotočná – parkovisko 

o 50%, t. j. o 10 037,50 eur. Platba je splatná do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia bezhotovostným 

prevodom na účet mesta. 

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

 

k bodu 6. 

Žiadosti o úľavy 

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 7. 
Pohľadávky po lehote splatnosti 
Úloha FK MZ č. 82: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada doplniť do prehľadu pre lepšie porovnanie rovnaký 
štvrťrok predchádzajúceho roka. - Úloha trvalá 
Úloha FK MZ č. 83: 
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pohľadávok po lehote splatnosti bytov aj nebytových priestorov 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada o hlbšie zdôvodnenie nárastu pohľadávok   
TT- KOMFORT, s. r. o. a Správu kultúrnych a športových zariadení v termíne do 9. 12. 2013. 
 
 
 
Ďalší termín zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: 
 9. 12. 2013 o 15,00 hod. (pondelok) v zasadačke č. 142.  
 
 
 
        Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

            predseda FK MZ 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 27.11. 2013 

 


