
Zápisnica 

  

z elektronického hlasovania per rollam Finančnej komisie MZ zo dňa 16.4.2020  

Hlasovali:       Ing. Peter Šujan 
                        Ing. Dušan Zaťko 
                        Mgr. Ondrej Štefánik 
                        Mgr. Martin Uhlík 
                        Ing. Marián Kunovský 
                        Mgr. Peter Kozelka 
                        Ing. Daša Nováková 
 
V určenom termíne nehlasoval: MUDr. Branislav Kramár 
 
                          Dňa 9.4.2020 sekretár Finančnej komisie MZ zverejnil členom komisie materiály, ktoré 
je potrebné prerokovať Finančnou komisiu a prijať k nim uznesenia.  Uznesenia k jednotlivým 
materiálom pre hlasovanie per rollam boli členom komisie zaslané elektronicky dňa 14.4.2020. 
Hlasovanie per rollam členov komisie sa konalo dňa 16.4.2020. Hlasovaním boli prijaté nasledovné 
uznesenia: 

 

k bodu 3. 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesení MZ 200/2007 a 201/2007 
Uznesenie FK MZ č. 32: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený materiál „Informatívna správa 
o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 200/2007 a 201/2007“ a odporúča 
Mestskej rade materiál zobrať na vedomie.  
Hlasovanie: 7 za / proti / 0 zdržal sa  
 
k bodu 4. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2019 a hodnotiaca správa za rok 2019 
Uznesenie FK MZ č. 33: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča materiál „Záverečný účet mesta Trnavy za rok 

2019 a hodnotiaca správa za rok 2019“ Mestskému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad v predloženom 

znení.   

Hlasovanie: 7 za / proti / zdržal sa  
 
k bodu 5. 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 
Mgr. Štefánik požiadal o uvedenie do zápisnice, že ako predseda Bytovej komisie MZ odporúča zaradiť 
naspäť do aktualizácie položku „bytový dom na ulici Tamaškovičova – projektová dokumentácia“ 
vo výške 40 000 eur.  
Uznesenie FK MZ č. 34: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu „1. aktualizácia 

rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020“ odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť. 

Hlasovanie: 7 za / proti / zdržal sa  
 
k bodu 6. 
Aktualizácia Zásad tvorby a použitia fondu Zdravé mesto 
Uznesenie FK MZ č. 35: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu „Aktualizácia 
Zásad tvorby a použitia fondu Zdravé mesto“ odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Hlasovanie: 7 za / proti / zdržal sa  
 
                                                                                                Ing. Peter Šujan, v. r. 
                                                                                                     predseda FK MZ 
 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

                    sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 20.4.2020 


