
Zápisnica 
 

z 5. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 13. novembra 2019 o 16,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: Mgr. Martin Uhlík 
 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 

4. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové 

zariadenie 

5. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

6. Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

7. Dodatok k VZN 526 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady 

8. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania 

9. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Peter Šujan privítal prítomných a otvoril rokovanie. Členovia komisie súhlasili 
s programom rokovania.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 

Predseda komisie skonštatoval, že uznesenia a úlohy sú splnené. 
 
k bodu 3. 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 

S predloženým materiálom oboznámila prítomných vedúca OE Ing. Zuzana Bigasová, PhD. Uviedla, že 
rozpočet je zostavený v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Rozpočet je spracovaný ako programový rozpočet v štruktúre podľa zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v súlade s vnútorným členením na bežný rozpočet, 
kapitálový rozpočet a finančné operácie. Prítomných informovala o najdôležitejších zmenách v oblasti 
príjmov, výdavkov a finančných operácií. Členovia komisie sa zaujímali o očakávanú výšku dlhu na rok 
2020 a o výšku zapojenia a čerpania rezervného fondu v roku 2019. Hlavný kontrolór Ing. Vladimír 
Krátky uviedol, že stanovisko k predkladanému materiálu spracovávajú a bude predložené na Mestskej 
rade. Členovia komisie súhlasili s predloženým materiálom a prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 21: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu „Rozpočet mesta 
Trnavy na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022“  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
materiál schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Návrh VZN o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové 

zariadenie 

Predkladané VZN bolo prerokované na mimoriadnej Mestskej rade a o zmenách v sadzbách dane  
informovala prítomných Mgr. Želmíra Lackovičová. Členovia komisie po diskusii prijali nasledovné 
uznesenie:  
Uznesenie FK MZ č. 22: 



Finančná komisia MZ po prerokovaní „Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, 

o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie” odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu predkladaný návrh VZN schváliť. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
 
k bodu 5. 
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

V návrhu VZN je navrhované zrušenie jednotlivých častí obce, sadzba poplatku zostáva nezmenená 

vo výške 10 eur/m2 a použitie výnosu poplatku za rozvoj sa rozširuje o možnosť použitia na opatrenia 

na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky. 

O zmenách informovala Mgr. Želmíra Lackovičová. Členovia komisie prijali uznesenie: 

Uznesenie FK MZ č. 23: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní „Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku 

za rozvoj” odporúča Mestskému zastupiteľstvu predkladaný návrh VZN schváliť. 

Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 

k bodu 6. 
Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
O návrhu VZN informoval prítomných Ing. Maroš Škoda, vedúci ODaKS. Po diskusii predseda komisie 
navrhol rozšíriť „Osobitné užívanie verejného priestranstva“ o možnosť záberu verejného priestranstva 
za účelom politickej kampane. Členovia komisie súhlasili s návrhom predsedu a prijali nasledovné 
uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 24: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní „Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani 
za užívanie verejného priestranstva” odporúča: 

• doplniť v článku 4 Osobitné užívanie verejného priestranstva písmeno: 
l) záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane 

• doplniť v článku 5 Sadzba dane, v bode 2 v písmene b) užívanie podľa č. 4 písm. a) l) tohto 
VZN 10 eur/m2/deň 

• v článku 8 Oslobodenie v bode 1 vypustiť slovo „politickú” 
Finančná komisia MZ odporúča materiál na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 7. 
Dodatok k VZN 526 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady 

Ing. Zuzana Bodišová informovala o predkladanom dodatku k VZN na základe pripomienok vznesených 
prokurátorom, v ktorom je navrhnuté: 
-  jednotná sadzba poplatku za osobu a deň v zmysle §78 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z.     

- sadzba poplatku pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov je riešená stanovením percentuálneho 

zníženia základnej sadzby poplatku. 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 25: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní „Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady” odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu predkladaný návrh VZN schváliť. 

Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 8. 
Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania 

Finančná komisia prerokovala žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania: 
Žiadosť p. E. Hxxxxx  za synovca p. M. Hxxxxx, Trnava za užívanie obytnej miestnosti v Mestskej 
ubytovni na ulici Coburgova č. 27 – FK MZ prijala uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 26: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť zvyšnú časť poplatkov z omeškania.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 



Žiadosť p. M. Hxxxxxx, Trnava o odpustenie poplatkov z omeškania v exekučnom konaní sp. Zn. EX 
4/2005 (byt na Ulici Okružnej č. 9 v Trnave) – FK MZ prijala uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 27: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť zvyšnú časť poplatkov z omeškania.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 9. 
Rôzne 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval zamestnancom mesta za spracovanie návrhov 
všeobecne záväzných nariadení a návrhu trojročného rozpočtu mesta.  
Členovia komisie sa dohodli, že ďalší termín rokovania bude dohodnutý operatívne.  
 
 
 
 
 
       Ing. Peter Šujan, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 19. 11. 2019 


