
Zápisnica 
 
 

z 9. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 25. januára 2016 o 14,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Peter Halada 
    Ing. Juraj Mikulčík    
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Spolupráca obcí pri rozvoji mestskej funkčnej oblasti Trnava a schválenie vstupu mesta Trnava 

do Združenia obcí mestskej oblasti Trnava 
4. Žiadosti o úľavu 
5. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.9.2015 
6. Rôzne  
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie privítal členov komisie a prítomných na prvom stretnutí v roku 2016 a otvoril 
rokovanie. Členovia komisie súhlasili s presunutím tretieho bodu programu na úvod zasadnutia. 
Program rokovania schválili bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 2. 
Spolupráca obcí pri rozvoji mestskej funkčnej oblasti Trnava a schválenie vstupu mesta Trnava 
do Združenia obcí mestskej oblasti Trnava 
Predseda komisie požiadal prizvaných o odprezentovanie materiálu spolupráce obcí pri rozvoji 
mestskej funkčnej oblasti a zmluvy o združení. Ing. Dienerová uviedla, že vytvorenie združenia  je 
východiskom pre spoluprácu obcí. Vygenerujú sa projekty, ktoré budú mať synergický efekt 
pre územie. Vytvorí sa priestor pre spoluprácu na integrovaných projektoch (v rámci nového 
programového obdobia), iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách. Na projektoch budú 
môcť participovať aj ďalšie obce ako mimoriadni členovia – čím sa zabezpečí, že projekty nebudú 
končiť na hranici katastra mestskej funkčnej oblasti. 
Predkladaný materiál obsahuje tri prílohy. Predseda komisie vyzval členov komisie aby predniesli 
svoje pripomienky k jednotlivým prílohám: 

 príloha č. 1 – Spolupráca obcí pri rozvoji mestskej funkčnej oblasti Trnava - bez pripomienok, 

 príloha č. 2 - Zmluva o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava – Ing. Tibenská 
položila otázku, či každý z členov združenia bude mať jeden hlas. JUDr. Klembarová uviedla, 
že zatiaľ je navrhnutý pre každého člena 1 hlas.  

 príloha č. 3 – Stanovy Združenia obcí mestskej oblasti Trnava: 
článok III. Členstvo v združení 
Čenom komisie bol vysvetlený rozdiel medzi riadnym a mimoriadnym členom združenia. Riadnymi 
členmi sú obce na základe zákonom určeného funkčného územia. Mimoriadnym členom sa môže stať 
obec, ktorá nepatrí do určeného funkčného územia. Obec sa stane mimoriadnym členom združenia 
jeho schválením Valným zhromaždením a zaplatením členského príspevku.  
 
článok IV. Členské príspevky 
Pri výške sadzieb vstupného členského príspevku a členského príspevku na príslušný kalendárny rok 
členovia komisie súhlasili s pôvodným návrhom. Zároveň požiadali o doplnenie bodu 5, v ktorom bude 
rovnakých spôsobom upravená aj výška vstupného členského príspevku pre mimoriadneho člena. 
 
článok V. Príspevky na konkrétny projekt 
Členovia komisie žiadajú doplniť do textu, že výška príspevku pre jednotlivých členov (aj 
mimoriadnych) bude vychádzať z pomeru účasti člena na projekte, v prípade služieb pomerne podľa 
počtu obslúžených obyvateľov jednotlivých obcí, resp. podľa špecifikácií projektu. 
 



článok VI. Orgány združenia 
Členovia komisie žiadajú doplniť do bodu 4, že voľby predsedu, podpredsedu a ďalších členov Rady 
a členov Dozornej rady sa uskutočnia vždy najneskôr 3 mesiace po voľbách do orgánov samosprávy 
obcí. 
 
článok VII. Valné zhromaždenie 
V bode 5 žiada komisia doplniť, že na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných členov a uznesenie o zásadných otázkach je prijaté, ak za návrh hlasovala dvojtretinová 
väčšina všetkých členov. Komisia zároveň žiada doplniť do tohto článku informáciu o možnosti 
zastupovania štatutárneho zástupcu člena (poverenie zastupovaním). 
 
článok VIII. Rada združenia 
V bode 2 upraviť: Radu tvoria predseda združenia, podpredseda združenia a traja ďalší členovia 
volení Valným zhromaždením. 
V bode 5 doplniť: Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov. 
 
článok IX. Dozorná rada 
v bode 7 doplniť: Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov. 
 
článok X. Predseda a podpredseda združenia 
doplniť: predseda a podpredseda sú členmi Rady. 
V bode 6 nahradiť: „ostatných orgánov” slovami  „Valného zhromaždenia a Dozornej rady”. 
 
článok XII. Kancelária združenia 
doplniť: Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie. 
 
Členovia Finančnej komisie MZ prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 49: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva prerokovala materiál „Spolupráca obcí pri rozvoji mestskej 
funkčnej oblasti Trnava a schválenie vstupu mesta Trnava do Združenia obcí mestskej oblasti Trnava“ 
a po zapracovaní pripomienok Finančnej komisie MZ odborom právnym a majetkovým odporúča 
materiál na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 3. 
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. 26 (Beata Hxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Finančná komisia MZ na základe dokladov predložených správcom skonštatovala, že žiadateľka 
splnila podmienky pre odpustenie 95 % poplatkov z omeškania.  
 
k Úlohe FK MZ č. 10 (Beáta Gxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Úloha FK MZ č. 28: 
V stanovisku správcu sa uvádza, že p. Beáta Gxxxxxxxxx podala návrh na odklad exekúcie. Súd však 
o odklade exekúcie do dnešného dňa nerozhodol. A teda exekútorský úrade nemôže pokračovať 
vo výkone exekúcie. Finančná komisia sa domnieva, že kým súd nerozhodne o odklade, platí 
rozhodnutie o výkone exekúcie a teda aj exekútor by mal konať.   
Členovia komisie z tohto dôvodu žiadajú odbor právny a majetkový (MsÚ) a právne oddelenie STEFE 
Trnava, s. r. o. o vyjadrenie názoru, či  nie je možné pokračovať v exekúcii, ak povinný požiada 
o odklad exekúcie na súde až kým súd nerozhodne.   
 
k Úlohe FK MZ č. 26 (Ľuboš Bxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Finančná komisia po prerokovaní predložených podkladov prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 50: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť 90 % poplatkov z omeškania t. j. 5 633,20 eura za podmienky 
uhradenia 10 % poplatkov z omeškania t. j. 625,91 eura v lehote do 12 mesiacov od doručenia 
rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudne účinnosť po splnení podmienky.  



 
Uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 224 (Peter Pxxxxxxxx, Trnava  – poplatok z omeškania) 
V stanovisku správcu sa uvádza, že návrh na exekúciu vyprataním bytu bol doručený na Exekútorský 
úrad JUDr. Jozefa Martišíka v Púchove dňa 5.5.2015. Do dnešného dňa nebol správcovi oznámený 
termín výkonu exekúcie. Finančná komisia z dôvodu, že exekútor doteraz nekonal, žiada správcu 
o zváženie, či by nebolo vhodné zmeniť exekútora.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Žiadosti o úľavu 
Stanislava Šxxxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania 
Finančná komisia po prerokovaní žiadosti a predložených stanovísk prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 51  
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť 90 % poplatkov z omeškania t. j. 297,75 eura za podmienky 
uhradenia 10 % poplatkov z omeškania t. j. 33,08 eura v lehote do 3 mesiacov od doručenia 
rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudne účinnosť po splnení podmienky.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.9.2015 
Členovia komisie zobrali na vedomie predložený prehľad pohľadávok po lehote splatnosti. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Rôzne 
Predseda komisie Ing. Bošnák poďakoval prítomným členom za účasť na rokovaní. 
Členovia komisie sa dohodli na predbežnom termíne ďalšieho rokovania na 29.2.2016 o 15,30 hodine. 

 
  

 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 29.1. 2016 

 

 

 

 

 

 

 


