
Zápisnica 
 
 

z 13. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 10. júna 2016 o 15,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Peter Šujan 
    Ing. Kvetoslava Tibenská 
    Ing. Mgr. Tomáš Doboš   
    Ing. Juraj Mikulčík 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
4. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.3.2016 
5. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák privítal členov komisie a oboznámil prítomných s programom 
rokovania. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania  a program schválili bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 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 2014 – 2018: 
k Uzneseniu FK MZ č. 51 (Stanislava Šxxxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Na základe predloženej informácie zo spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. členovia finančnej komisie 
skonštatovali, že žiadateľka splnila podmienky a rozhodnutie o odpustení poplatkov z omeškania 
nadobudlo právoplatnosť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
Pani Ing. Burzová informovala členov komisie o navrhovaných zmenách  v predkladanom materiáli 
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 ako aj o úpravách, ktoré boli navrhnuté na stretnutí 
s poslaneckými klubmi. Podrobne informovala o všetkých zmenách v príjmových a výdavkových 
položkách a o použití rezervného fondu.  
S navýšením položky cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta z dôvodu vysokej ceny 
zákazky nesúhlasil Ing. Halada. Navrhol, aby sa o tejto položke hlasovalo samostatne. Ing. Bošnák 
navrhol aby sa výber dodávateľa uskutočnil formou elektronickej aukcie. Členovia komisie žiadajú 
o predloženie vysvetlenia k tejto položke na rokovanie Mestskej rady a na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva. 
Členovia komisie hlasovali samostatne o zmenách navrhnutých v 3. aktualizácii rozpočtu 
v programoch rozpočtu č. 2 - 15: 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
Zmenu rozpočtu v programe 1 Doprava zatiaľ neodporúčajú a žiadajú predložiť podrobné vysvetlenie 
na MR a MZ: 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
K predloženému materiálu 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 prijala Finančná komisia 
MZ nasledovné stanovisko: 
Uznesenie FK MZ č. 62: 

Finančná komisia MZ na základe prehodnotenia odporúča návrh  3. aktualizácie rozpočtu mesta 
Trnavy na rok 2016 Mestskému zastupiteľstvu schváliť v programoch rozpočtu č. 2 – 15. 



K programu č. 1 Doprava žiada Finančná komisia MZ predložiť podrobné vysvetlenie  položky 
„Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta“ na diskusiu na rokovanie Mestskej rady 
a na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Úloha FK MZ č. 30: 
Finančná komisia MZ žiada odbor investičnej výstavby o spracovanie podrobného vysvetlenia 
k aktualizovanej položke rozpočtu „Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta“ a jeho 
predloženie poslancom na rokovanie Mestskej rady (21.6.2016) a na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva (28.6.2016). 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.3.2016 
Predložený prehľad pohľadávok po lehote splatnosti zobrali členovia komisie na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 5. 
Rôzne 
Na prerokovanie boli komisii predložené dve žiadosti, v ktorých žiadatelia žiadajú odpustiť poplatky 
z omeškania z istín, ktoré boli vymožené exekučne. U žiadateľov sú však evidované aj ďalšie 
exekúcie na istiny a poplatky z omeškania (podľa obdobia, za ktoré vznikli), ktoré sú exekuované 
jedným exekútorom. Členovia finančnej komisie odporúčajú právnemu oddeleniu spoločnosti STEFE 
Trnava, s.r.o., aby riešili dohovorom s exekútormi, aby prednostne vymáhali istny. Následne, 
po vymožení celej istiny bude splnená podmienka (v zmysle uznesenia FK MZ č. 181 
zo dňa 29.1.2014) pre opätovné prerokovanie žiadosti vo Finančnej komisii MZ o odpustenie 
poplatkov z omeškania.   
Uznesenie FK MZ č. 63: 
Finančná komisia MZ odporúča právnemu oddeleniu spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., aby riešili 
dohovorom s exekútormi, aby prednostne vymáhali istiny. Následne, po vymožení celej istiny bude 
splnená podmienka (v zmysle uznesenia FK MZ č. 181 zo dňa 29.1.2014) pre opätovné prerokovanie 
žiadosti vo Finančnej komisii MZ o odpustenie poplatkov z omeškania.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.  
Termín ďalšieho zasadnutia FK MZ bude dohodnutý operatívne.   

 
  

 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 15.6.2016 

 

 

 

 

 

 


