
Zápisnica 
 

z 25. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 18. júna 2018 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
    Ing. Juraj Mikulčík 
    Mgr. Peter Haščík 
  
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 
4. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.3.2018 
5. Prehľad prijatých rozpočtových opatrení k 31.3.2018 
6. 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: 6 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 Uzneseniu č. 89: 
Žiadateľka uhradila poplatky z omeškania čiastočne. Členovia komisie navrhli telefonicky vyzvať 
žiadateľku k úhrade zvyšnej časti v termíne do 30.6.2018.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
k Úlohe FK MZ č. 10 
Finančná komisia zobrala na vedomie informáciu o pozastavení exekúcie do 31.8.2018. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 
Ing. Bigasová informovala prítomných o predkladanej 2. aktualizácii rozpočtu mesta. V príjmovej časti 
informovala o návrhu zníženia rozpočtu nasledovných položiek: 
-  miestneho poplatku za rozvoj vzhľadom na vývoj výberu poplatku, 

-  príjmu z predaja majetku z dôvodu nepravdepodobného predaja nehnuteľnosti na Trhovej ulici č. 2. 

Vo výdavkovej časti v programe 1 Doprava sa členovia komisie zaujímali o navrhované navýšenie 
položky „dopravné štúdie“. Ing. arch. Guniš uviedol, že v rámci položky je navrhované spracovanie 
štúdie skapacitnenia Dohnányho ulice. Dopravno-inžinierska štúdia bude riešiť možnosť rozšírenia 
Dohnányho ulice, návrhy dotknutých križovatiek a mimoúrovňového vedenia peších od železničnej 
stanice k nemocnici. Štúdia bude následne podkladom pre rokovanie so Železnicami SR. 
V rámci položky vonkajšie schodisko pre prepojenie Ulíc Jarná a Seredská k autobusovej zastávke 
uviedol Ing. Béreš, že pôjde len o úpravu schodiska. Pôvodne požadované bezbariérové prepojenie nie 
je možné vybudovať z dôvodu zistených okrajových podmienok polohového usporiadania územia 
a výškového prevýšenia. 
V programe 16 Ľudské zdroje sa členovia komisie zaujímali o dôvody potreby navýšenia položky platy 
zamestnancov MsÚ. Zaujímali sa o počet zamestnancov, pohyb zamestnancov, vyčíslenie výšky 
valorizácie. Po diskusii požiadali personalistku o spracovanie informácie a následné predloženie 
na rokovanie Mestskej rady. Komisia prijala nasledovné stanovisko: 
Uznesenie FK MZ č. 100: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu 2. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 odporúča doplniť informáciu k úprave platov v programe 



16 ĽUDSKÉ ZDROJE, v položke platy zamestnancov MsÚ. Finančná komisia MZ odporúča materiál 
prerokovať Mestskému zastupiteľstvu. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.3.2018 
Členovia komisie skonštatovali pokles pohľadávok z predloženého prehľadu a stav pohľadávok zobrali 
na vedomie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Prehľad prijatých rozpočtových opatrení k 31.3.2018 
Členovia komisie zobrali na vedomie prehľad prijatých rozpočtových opatrení k 31.3.2018. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Rôzne 
Termín ďalšieho rokovania bude dohodnutý operatívne. 
 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.  
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 20.6.2018 

 

 


