
Zápisnica 
 

z elektronického hlasovania per rollam k bodom programu plánovaným na rokovanie FK MZ 
dňa 24.10.2018 

 
Hlasovali:  Ing. Štefan Bošnák 
  Mgr. Ing. Marián Galbavý 
  Mgr. Peter Haščík 
  Ing. Peter Halada 
  Ing. Peter Šujan 
  Ing. Kvetoslava Tibenská 
  Ing. Robert Schmidt 
  Ing. Mgr. Tomáš Doboš 
  Ing. Juraj Mikulčík 
   

Dňa 24.10.2018 sekretár finančnej komisie zaslal e-mailom všetkým členom komisie návrhy 
uznesení k materiálom, ktoré mali byť prerokované dňa 24.10.2018. Členovia komisie hlasovali per 
rollam za jednotlivé uznesenia dňa 25.10.2018 do 12,00 hodiny.   
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 
k Uzneseniu č. 27 (Františka Jxxxxxxxxx, Trnava): 
Na základe predloženej informácie zo STEFE Trnava, s.r.o. členovia komisie skonštatovali, že 
podmienka pre odpustenie 90 % poplatkov z omeškania bola splnená. 
Hlasovanie členov FK MZ: 9 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 
Uznesenie FK MZ č. 106: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva zobrala na vedomie predložený návrh materiálu „Rozpočet 
mesta Trnavy na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021” a odporúča materiál 
na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 1 proti/ 3 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Uznesenie FK MZ č. 107: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva zobrala na vedomie predložený materiál „Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady” a 
odporúča materiál na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 9 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Žiadosť o úľavu na nájomnom Leviathan group, s.r.o., IČO: 46358927 
Uznesenie FK MZ č. 108: 
Finančná komisia MZ odporúča znížiť atraktivitu z 350 % na 175 % v nebytových priestoroch na obdobie 
od 1.12.2018 do 31.7.2019 s podmienkou riadneho platenia nájomného za nebytové priestory a 
preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 1 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 26.10.2018 

 


