
Zápisnica 

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

dňa 12.3.2020  

Hlasovali:       Ing. Peter Šujan 
                        Ing. Dušan Zaťko 
                        Mgr. Ondrej Štefánik 
                        MUDr. Branislav Kramár 
                        Ing. Marián Kunovský 
                        Mgr. Peter Kozelka 
                        Ing. Daša Nováková 

 
V určenom termíne nehlasoval: Mgr. Martin Uhlík 

                           
Dňa 12.3.2020 sekretár finančnej komisie zaslal e-mailom všetkým členom komisie návrhy 

uznesení k materiálom, ktoré mali byť prerokované dňa 12.3.2020. Členovia komisie hlasovali per 

rollam za jednotlivé uznesenia do 13.3.2020 do 12,00 hodiny.       
  
k bodu 3. 
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva 
Uznesenie FK MZ č. 28:  
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča predložený materiál „Návrh VZN, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva“ Mestskému zastupiteľstvu 
schváliť. 
Hlasovanie: 7 za / 0 proti / 0 zdržal sa  
 
 
k bodu 4. 
Žiadosť o úľavu na nájomnom p. Veronika Svinčáková, IČO: 51 187 060 
Uznesenie FK MZ č. 29:  
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča znížiť nájomné o 50 % v nebytových priestoroch 
v objekte na Hlavnej 5 po dobu piatich  mesiacov t. j. od 1.5.2020 do 30.9.2020. 
Hlasovanie: 7 za / 0 proti / 0 zdržal sa  
 
 
k bodu 5. 
Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania – K. Zxxxxxxxxx, Trnava  
Uznesenie FK MZ č. 30:  
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť poplatky z omeškania za užívanie 
nebytového priestoru na ulici K. Čulena vo výške 100 % (t. j. 1249,12 eur).  
Hlasovanie: 7 za / 0 proti / 0 zdržal sa  
 
Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania – A. Kxxxxx a J. Kxxx, Trnava 
Uznesenie FK MZ č. 31:  
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť poplatky z omeškania za užívanie bytu 
č. 19 na Coburgovej ulici č. 58 vo výške 100 % t. j. 4 706,76 eur. 
Hlasovanie: 7 za / 0 proti / 0 zdržal sa  
 

  

                                                                                                Ing. Peter Šujan, v. r. 
                                                                                                     predseda FK MZ 
 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 
                    sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 16.3.2020 


