
Zápisnica 
 

z 26. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 1. októbra 2018 o 15,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

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

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 

a monitorovacia správa za 1. polrok 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
5. Rozšírenie cenníka za prenájom hnuteľného majetku mesta – TTIP 
6. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania 
7. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.2018 
8. Prehľad prijatých rozpočtových opatrení k 30.6.2018 
9. Rôzne 

 
 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril predseda p. Ing. Bošnák a privítal prítomných. Navrhol zaradiť do programu 
rokovania ako prvý materiál žiadosť p. E. Mxxxxxxxxx.  Členovia komisie súhlasili so zaradením 
materiálu.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
Predseda komisie odovzdal slovo p. E. Mxxxxxxxx. Pani E. Mxxxxxxx popísala situáciu, ktorá vzniká 
každoročne z dôvodu nadmernej produkcie plodov a listov padajúcich zo vzrastlých javorov rastúcich 
na susedom pozemku - základnej školy.  Tento stav pretrváva 10 rokov. Spočiatku zabezpečovala 
údržbu pozemku a nehnuteľnosti sama, neskôr zo zdravotných dôvodov musela údržbu zabezpečovať 
prostredníctvom firmy a financovať z vlastných zdrojov. Uviedla, že vyzývala riaditeľku priľahlej 
základnej školy aby konala v tomto probléme. Zamestnanci mesta vykonali niekoľko miestnych 
obhliadok, zadokumentované bolo, že na pozemkoch p. E. Mxxxxxxxx sa nenachádza žiadna záhradná 
burina, vyskytujú sa tu len javorové semená a lístie napadané z javorov zo školského areálu vo veľkom 
množsve a zo semien rastúce javory.  
Keďže členovia komisie nemajú v kompetencii rozhodnúť o takejto žiadosti, žiadajú o spracovanie 
posudku a navrhutie riešenia vzniknutej situácie zo strany odborov MsÚ. Žiadajú odbor právny 
a majetkový o vyjadrenie, kto je zodpovedný za tento stav a či je riešenie vzniknutého problému  
v právomoci Základnej školy s materskou školou M. Gorkého 21 v Trnave alebo mesta Trnavy 
a zároveň žiadajú odbor dopravy a komunálnych služieb  o návrh riešenia tohto problému nielen 
pre žiadateľku aj pre ostatných obyvateľov ulice.  
Predseda komisie poďakoval p. E. Mxxxxxxxx za účasť na rokovaní. Členovia komisie zobrali 
predložený materiál na vedomie. 
Úloha FK MZ č. 39: 
Finančná komisia MZ žiada o spoluprácu odbor právny a majetkový (určenie zodpovedného) a odbor 
dopravy a komunálnych služieb (návrh riešenia) pri riešení vzniknutej situácie. 
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 
bez pripomienok. 
k Uzneseniu č. 89: 
Členovia komisie skonštatovali, že podmienka FK MZ bola splnená. 



Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a 
monitorovacia správa za 1. polrok 
Ing. Bigasová informovala prítomných o navrhovaných zmenách v 3. aktualizácii rozpočtu, ktoré 
zohľadňujú očakávané plnenie do konca roka. Konkrétne informovala o položkách, v ktorých je 
navrhované zvýšenie rozpočtu.  
Na základe podnetu zo stretnutia poslaneckých klubov bolo upravené navrhované navýšenie položky 
„realizácia chodníkov a cyklochodníkov“ – projektová dokumentácia a boli doplnené konkrétne projekty, 
ktoré bude možné po navýšení položky zabezpečiť. Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 101: 
Finančná komisia Mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený materiál 
„3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 
a monitorovacia správa za 1. polrok“ a odporúča materiál na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 4. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Ing. Bodišová uviedla, že materiál, ktorý bol predložený na prerokovanie do FK MZ nie je v definitívnej 
podobe. Zamestnanci odboru návrh VZN upravili a spracovali novú dôvodovú správu. Návrh VZN 
predkladajú z dôvodu, že od roku 2016 prišlo k rastu výdavkov potrebných na zabezpečenie služieb 
súvisiacich so zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadov. Informovala o navrhovanom zvýšení 
sadzby poplatku pre zmesový komunálny odpad v meste Trnava o 5 % ako aj o navrhovanom rozšírení 
úľav o 50 % pre rodinné a bytové domy. V rámci diskusie k predloženému materiálu členovia komisie 
požiadali o doplnenie súčasnej sadzby pre rodinné domy, zjednotenie formátu jednotlivých tabuliek ako 
aj doručenie upravenej dôvodovej správy. Predseda komisie požiadal o spracovanie a doručenie 
pripomienok do konania Mestskej rady dňa 2.10.2018. 
Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 102: 
Finančná komisia Mestského zastupiteľstva zobrala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vedomie a odporúča: 

• doplniť aktuálnu sadzbu za rodinný dom, 

• zjednotiť formát tabuliek na strane 4, 

• doručiť upravenú dôvodovú správu, resp. spracovať rešerš a doručiť pred zasadnutím Mestskej 
rady. 

Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Rozšírenie cenníka za prenájom hnuteľného majetku mesta – TTIP 
Ing. Vančová informovala prítomných o návrhu zaradenia nových drevených nedemontovateľných 
stánkov a ich príslušenstva do cenníka, aby mohli byť prenajímané záujemcom. V tabuľkovej forme je 
uvedená doba prenájmu s navrhovanými cenami, ktoré však predstavujú len cenu za prenájom 
bez manipulačných a prepravných nákladov. Členovia komisie odporučili doplniť, že „prepravné 
a manipulačné náklady budú účtované osobitne“. Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 103: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva zobrala na vedomie materiál „Rozšírenie cenníka 
za prenájom hnuteľného majetku mesta Trnava schváleného uznesením MR č. 350 z 21.3.2017 o nové 
drevené nedemontovateľné stánky a ich príslušenstvo“ a navrhuje: 

• v hlavičke tabuľky v stĺpci „Doba prenájmu s navrhovanými cenami“ doplniť deň/eur, 

• uviesť informáciu, že „prepravné a manipulačné náklady budú účtované osobitne“. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania 
Zlatica Hxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania 
Členovia komisie prerokovali predloženú žiadosť. Keďže žiadateľka okrem istiny, trov oprávneného 
a odmeny exekútora uhradila aj časť poplatkov z omeškania, komisia navrhla odpustiť zvyšnú časť 
poplatkov z omeškania. 



Uznesenie FK MZ č. 104:  
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť zvyšnú časť poplatkov z omeškania. V prípade, ak vzniknú 
dodatočne poplatky (napr. súdne trovy) je žiadateľka povinná poplatky uhradiť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Beata Gxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania 
Finančná komisia prerokovala žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania a odporučila odpustiť 90 % 
poplatkov z omeškania na podmienky, že žiadateľka uhradí 10 % poplatkov z omeškania 
do 31.12.2018. 
Uznesenie FK MZ č. 105: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť 90 % poplatkov z omeškania (t. j. 7 768,35 eura) za podmienky 
uhradenia 10 % poplatkov z omeškania (t. j. 863,15 eura) v termíne do 31.12.2018. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 7. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.2018 
Členovia komisie zobrali na vedomie stav pohľadávok po lehote splatnosti.  
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 8. 
Prehľad prijatých rozpočtových opatrení k 30.6.2018 
 
Členovia komisie zobrali na vedomie prehľad prijatých rozpočtových opatrení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 9. 
Rôzne 
Členovia sa dohodli na termíne nasledujúceho rokovania – 24.10.2018 o 15.00 hodine. 
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 2.10.2018 

 
 

 


