
Zápisnica 
 

z 24. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa16. apríla 2018 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
    Ing. Mgr. Tomáš Doboš 
    Ing. Juraj Mikulčík 
    Ing. Vladimír Krátky 
  
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017 
4. 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 
5. Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
6. Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 

a 201/2007 
7. „Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot/Citroën – južná komunikácia”  
8. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta 

Trnava, schváleného VZN č. 452 
9. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2017 
10. Prehľad prijatých rozpočtových opatrení k 31.12.2017 
11. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril predseda p. Ing. Bošnák a privítal prítomných. Členovia komisie súhlasili 
s predloženým programom rokovania.  
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: 
k Úlohe FK MZ č. 10 (Beáta Gxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Členovia komisie zobrali na vedomie oznámenie Exekútorského úradu v Púchove.  
k Úlohe FK MZ č. 37 
Finančná komisia po prerokovaní predloženého prepracovaného materiálu prijala nasledovné 
uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 91: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého Dodatku č. 1 k Všeobecným 
podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení 
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré boli schválené uznesením MZ Mesta Trnava 
č. 689/2013 zo dňa 10.12.2013 a nadobudli účinnosť dňa 1.1.2014 odporúča materiál Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
k Úlohe FK MZ č. 38 
Členovia komisie prerokovali predložené prehľady tržieb a obrazovú dokumentáciu stavu predajne 
počas rekonštrukcie. Predseda komisie navrhol odpustiť nájomné vo výške 20 % za obdobie 
6 mesiacov.  
Uznesenie FK MZ č. 99: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť nájomné vo výške 20 % po dobu 6 mesiacov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 1 proti/ 0 zdržali sa 
Členovia komisie súhlasili s plnením úloh a uznesení: 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 



 
 
k bodu 3. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017 
Predložený materiál odprezentovala vedúca odboru ekonomického p. Ing. Bigasová. Členov komisie 
informovala o plnení bežných a kapitálových príjmov a výdavkov a o finančných operáciách. 
Informovala o rozpočtovom hospodárení mesta a o navrhovaných prídeloch do rezervného fondu 
mesta, rezervného fondu príspevkovej organizácie Strediska sociálnej starostlivosti, príspevkovej 
organizácie Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a do rezervného fondu 
príspevkovej organizácie Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského. Prítomných ďalej informovala 
o stave a vývoji dlhu mesta, o počte a celkovej výške poskytnutých dotácií. Členovia komisie poukázali 
na príliš veľa akcií, ktoré sú navrhované na presun cez záverečný účet. Zaujímali sa o dôvody, prečo 
je také množstvo investičných akcií nerealizovaných, resp. nedokončených, či je to spôsobené 
verejným obstarávaním alebo nepostačujúcim počtom zamestnancov. Ing. Bigasová uviedla, že 
proces verejného obstarávania bol nastavený koncom minulého roka (rámcové zmluvy) a v súčasnosti 
má útvar verejného obstarávania nového vedúceho, mesto spolupracuje s poradcami pre verejné 
obstarávanie a plánované je posilnenie tímu odboru investičnej výstavby.  
Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver diskusie prečítal záver stanoviska hlavného kontrolóra, 
v ktorom hlavný kontrolór skonštatoval, že záverečný účet bol spracovaný v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o obecnom zriadení a odporučil uzatvoriť 
prerokovanie Záverečného účtu mesta Trnava výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad.“ Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko: 
Uznesenie FK MZ č. 92: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva materiál Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 
a hodnotiaca správa za rok 2017 po prerokovaní berie na vedomie a odporúča predložený materiál 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad v predloženom znení.   
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 
Vedúca odboru ekonomického p. Ing. Bigasová prítomných informovala o predloženom materiáli. 
Podrobne informovala o každej položke zaradenej do aktualizácie a o dôvodoch úprav  položiek. 
V rámci diskusie navrhol p. Ing. Halada nenavyšovať položku v podprograme mestskej autobusovej 
dopravy „spracovanie verejného obstarávania + odborné konzultácie“. Zároveň podal návrh 
na vytvorenie novej položky a to vybudovanie šatne v MŠ V jame. Navrhol sumu 20 000 eur, ktoré by 
mali byť postačujúce sa posununie priečky a vybudovanie šatne pre deti. V rámci diskusie p. Ing. 
Bošnák poznamenal, že v aktualizácii je navrhnutých mnoho akcií, ktoré nebude možné v priebehu 
roka zrealizovať. Odporučil prehodnotiť akcie zaradené v 1. aktualizácii rozpočtu. Finančná komisia 
po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 93: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu 1. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 odporúča: 

 v podprograme 1.2 Mestská autobusová doprava nenavyšovať položku „spracovanie 
verejného obstarávania + odborné konzultácie“, 

 v programe 9 Školstvo a vzdelávací systém v bode 9.1.2.2. Budovy škôl a školských zariadení 
doplniť položku „MŠ v Jame – vybudovanie šatne“ vo výške 20 000 eur. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
Finančná komisia MZ neprijala záverečné stanovisko k predloženému materiálu a postupuje materiál 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva.  
Hlasovanie členov FK MZ: 3 za/ 0 proti/ 3 zdržali sa 

 
k bodu 5. 
Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
Novelizácia smernice je predkladaná v súvislosti so zmenami, ktoré vyplynuli zo zákona č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novelizácie zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 94: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu Novelizácia internej smernice 
Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený materiál schváliť 
bez pripomienok.  



Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 
a 201/2007 
Členovia komisie prerokovali predloženú správu a prijali nasledovné stanovisko: 

Uznesenie č. 95: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený materiál 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 200/2007 
a 201/2007 a odporúča Mestskej rade predložený materiál zobrať na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 7. 
„Dopravné napojenie výrobného závodu PSA Peugeot/Citroën – južná komunikácia” 
Na prerokovanie bolo predložené stanovisko Majetkovej komisie. Finančná komisia odporučila stavbu 
majetkovo-právne usporiadať a na to potrebné finančné prostriedky zaradiť do 1. aktualizácie 
rozpočtu.  
Uznesenie č. 97: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní stanoviska Majetkovej komisie odporúča stavbu majetkovo-
právne usporiadať a finančné prostriedky vo výške 580 000 eur zaradiť do 1. aktualizácie rozpočtu.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 8. 
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, 
schváleného VZN č. 452 
Návrh VZN bol predložený na prerokovanie z dôvodu potreby úpravy názvu položky v cenníku služieb. 
Navrhnutá je zmena pôvodného textu „Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy – 
upomienky + platné poštovné” na nový text „Manipulačný poplatok za vystavenie upozornenia podľa § 
22 ods. 1 zákona 131/2010 Z. z. O pohrebníctve + platné poštovné”. 
Uznesenie FK MZ č. 96: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého Návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území 
Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452 odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh VZN 
schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 9. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2017 
Z predloženého prehľadu členovia komisie skonštatovali medziročné zníženie pohľadávok po lehote 
splatnosti a prehľad pohľadávok po lehote splatnosti zobrali na vedomie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 10. 
Prehľad prijatých rozpočtových opatrení k 31.12.2017 
Členovia komisie zobrali na vedomie prehľad prijatých rozpočtových opatrení za rok 2017 
bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 11. 
Rôzne 
V rámci bodu rôzne bola prerokovaná žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania p. Janky 
Kxxxxxxxxx, Trnava. 
Žiadateľka požiadala o odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 94,07 eura, ktoré jej mali byť 
zrážané zo mzdy, no zamestnávateľ zrážky opomenul. Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. neeviduje dlh 
na bežných platbách za nájomné a službách spojených s užívaním bytu.  
Uznesenie FK MZ č. 98: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť poplatky z omeškania vo výške 100 %, t. j. 94,07 eura. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 



Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
Termín ďalšieho rokovania bude dohodnutý operatívne.  
 
 
 

 
 

       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 18.4.2018 

 

 


