
Zápisnica 
 
 

zo 14. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 3. októbra 2016 o 16,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: Ing. Štefan Bošnák 
   
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. 4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 

a monitorovacia správa za 1. polrok 

4. Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania 

5. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.2016 
6. Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v II. štvrťroku 2016 
7. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Vedením rokovania Finančnej komisie MZ bol predsedom komisie poverený podpredseda Mgr. Ing. 
Galbavý. Podpredseda komisie privítal prítomných, oboznámil ich s programom rokovania a otvoril 
rokovanie. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania  a program schválili bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 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 
bez pripomienok. 

k bodu 3. 

4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 

a monitorovacia správa za 1. polrok 

Pani Ing. Burzová informovala členov komisie o plnení rozpočtu k 30. júnu 2016. Uviedla, že plnenie 
bežných príjmov je na úrovni 51 %, kapitálových príjmov na 46 %, bežných výdavkov na 46 %. 
Podstatne nižšie je plnenie kapitálových výdavkov (9 %), čo je spôsobené najmä náročnosťou 
verejného obstarávania, klimatickými podmienkami na začiatku roka a fakturáciou vykonaných 
stavebných prác až po ukončení stavby (v zmysle dohodnutých podmienok). 
V rámci 4. aktualizácie rozpočtu Ing. Burzová informovala jednotlivo o všetkých príjmových 
aj výdavkových položkách navrhnutých do aktualizácie – v zmysle „tabuľky zmien”. Informovala 
prítomných o položkách, ktoré boli doplnené do tabuľky po „porade vedenia”: projekt „Šanca 
na zamestnanie”, projekt zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, správa 
informačných a komunikačných technológií, platy zamestnancov vrátane poistného a sociálneho 
fondu. 
Ing. Halada sa zaujímal, koľko pracovných staníc bude zabezpečených v rámci  aktualizovanej 
položky správa informačných a komunikačných technológií. Ing. Burzová uviedla, že na rokovanie 
Mestskej rady (4.10.2016) bude predložená informácia s upresneným počtom pracovných staníc a aj 
s výškou výdavkov za licencie v softvéri pre stracovanie miezd. 
Ďalej Ing. Burzová informovala prítomných, že k návrhu 4. aktualizácie rozpočtu sa uskutočnilo 
rokovanie  s predsedami poslaneckých klubov. Na rokovaní boli vysvetlené niektoré položky, 
pozmeňujúce návrhy neboli navrhnuté. 
Po prerokovaní materiálu prijali členovia FK MZ nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 64: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál 4. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia 
správa za 1. polrok a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy 



na rok 2016, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovaciu správa za 1. polrok schváliť 
bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 

Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania 

Roman Axxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania 
Finančná komisia po prerokovaní žiadosti prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 65  
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť 90 % poplatkov z omeškania t. j. 3 144,65 eura za podmienky 
uhradenia 10 % poplatkov z omeškania t. j. 349,40 eura v lehote do 24 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 30.6.2016 
Predložený prehľad pohľadávok po lehote splatnosti zobrali členovia komisie na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 6. 
Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v II. 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 na 7. novembra 2016 
o 15,30 hodine.   
Podpredseda komisie na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.   

 
 
 
       Mgr. Ing. Marián Galbavý, v. r. 

               podpredseda FK MZ 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 4.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


