
Zápisnica 
 
 

z 15. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
konaného dňa 5. decembra 2016 o 15,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Mgr. Tomáš Doboš 
   
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj 
4. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2019 
5. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.9.2016 
6. Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v III. štvrťroku 2016 
7. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák privítal členov komisie na poslednom tohtoročnom zasadnutí komisie 
a oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania  
a program schválili bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 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 nasledovnou pripomienkou: 
 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2014 – 2018: 
k Uzneseniu FK MZ č. 35 (Marta Jxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Finančná komisia MZ na základe informácie predloženej zo spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
skonštatovala, že žiadateľka splnila podmienky pre odpustenie 90 % poplatkov z omeškania 
a rozhodnutie o odpustení poplatkov z omeškania nadobudlo právoplatnosť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj 
Ing. Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia informovala členov komisie 
o návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Podrobne informovala o predmete poplatku, poplatníkoch, 
o možnostiach stanovenia sadzieb pre jednotlivé časti katastálneho územia a podľa druhu stavieb. 
Ďalej uviedla, že všetky zmeny, ktoré nastanú v návrhu zákona budú zapracované aj do návrhu 
všeobecne záväzného zariadenia.  
Členovia komisie po diskusii navrhli upraviť sadzbu poplatku pre stavby na bývanie v mestskej časti 
Trnava – stred na výšku 20,00 eur/m

2
. Ďalej sa zaujímali o možnosti úhrady poplatku za rozvoj 

v splátkach. Požiadali prednostku Ing. Mudrikovú, PhD. o zabezpečenie spracovania návrhu pravidiel 
pri úhrade poplatku za rozvoj v splátkach (výška splátok, počet splátok, doba splatenia poplatku). 
Informáciu žiadajú predložiť na rokovanie Mestskej rady (6.12.2016). 

 
Finančná komisia prijala  

nasledovnú úlohu a uznesenie: 
Úloha FK MZ č. 31:  
Finančná komisia MZ žiada o spracovanie a predloženie pravidiel pri určovaní a úhrade splátok 
miestneho poplatku za rozvoj (výška splátok, počet splátok, doba splatenia poplatku).  
Uznesenie FK MZ č. 66: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého Návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnom poplatku prijala návrh: 
Upraviť sadzbu miestneho poplatku za rozvoj pri stavbách na bývanie v časti obce Trnava – stred 
na výšku 20,00 eur/m

2
.    

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 2 zdržali sa 



Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnom poplatku za rozvoj po zapracovaní návrhu komisie Mestskému zastupiteľstvu prerokovať 
a schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2019 
Návrh rozpočtu mesta Trnavy predstavila Ing. Burzová. Proces tvorby rozpočtu sa začal v mesiaci 
september. V priebehu októbra a novembra sa uskutočnili stretnutia k návrhu rozpočtu s poslaneckými 
klubmi. Poslanecké kluby predložili svoje pripomienky a návrhy. Rozpočet je vytvorený ako vyrovnaný. 
Bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je schodkový a bude vyrovnaný z prebytku bežného 
rozpočtu, z rezervného fondu, fondu združených prostriedkov, z rezervy na rekultiváciu skládky KO 
a použitím bankového úveru na financovanie 5. etapy Skládky komnulálneho odpadu Trnava 
Zavarská cesta, ktorý bol schválený MZ 15.12.2015. Prílohou materiálu sú rozpočty príspevkových 
organizácií zriadených mestom, zoznam projektov zaradených v rozpočte a zásobník projektov pre 
roky 2017 – 2019.   
K návrhu rozpočtu predniesol svoje stanovisko hlavný kontrolór Ing. Krátky. V stanovisku uviedol, že 
návrh rozpočtu mesta Trnavy pre rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 je vypracovaný 
v súlade so zákonmi č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  v znení neskorších predpisov  a materiál odporučil Mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
Uznesenie FK MZ č. 67: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie materiál Rozpočet 
mesta Trnavy na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  materiál Rozpočet  mesta Trnavy  na  rok 2017 a  viacročný  rozpočet  na  roky 2017 – 
2019 prerokovať v predloženom znení.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.9.2016 
Predložený prehľad pohľadávok po lehote splatnosti zobrali členovia komisie na vedomie. Zároveň 
žiadajú v prípade vzniku väčších rozdielov stavu pohľadávok po lehote splatnosti v porovnaní 
s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka predložiť informáciu o vzniknutej situácii a návrh 
riešenia.  
Úloha FK MZ č. 32:  
Finančná komisia MZ žiada STEFE Trnava, s.r.o., Správu kultúrnych a športových zariadení 
a Stredisko sociálnej starostlivosti pri štvrťročnom predkladaní prehľadu pohľadávok po lehote 
splatnosti v prípade vzniku väčších rozdielov stavu pohľadávok v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 
predchádzajúceho roka predkladali písomnú informáciu o vzniknutej situácii a návrh riešenia.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 6. 
Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v III. štvrťroku 2016 
Finančná komisia MZ zobrala na vedomie prehľad predložených rozpočtových opatrení.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 7. 
Rôzne 
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 7.12.2016 


