
Zápisnica 
 

z 22. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 1. decembra 2017 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Peter Haščík 
    Ing. Mgr. Tomáš Doboš 
  
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur Zariadenie pre seniorov 

4. Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020 

5. Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.9.2017 

6. Rôzne 

 

k bodu 1. 
Otvorenie 
Stretnutie otvoril predseda komisie p. Ing. Bošnák. 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.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur Zariadenie pre seniorov 
V komisii bol prerokovaný predložený materiál. Členovia komisie sa zaujímali, z akých dôvodov vznikli 
také vysoké pohľadávky u dvoch klientov (1. a 5. riadok tabuľky) za poskytovanú sociálnu službu 
a kedy bolo v týchto prípadoch ukončené dedičské konanie. Komisia odporučila predkladať návrh 
na odpis pohľadávok všetkých organizácií v jednom materiáli na prerokovanie do Mestského 
zastupiteľstva. (Podklady zasielať na OE MsÚ do konca februára.) Finančná komisia žiada predložiť 
informáciu o klientoch, ktorí majú nedoplatky za poskytovanú sociálnu službu vyššie ako 1 000 eur, 
vysvetliť, akým spôsobom vznikajú pohľadávky za poskytovanú sociálnu službu a akým spôsobom sú 
riešené vzniknuté pohľadávky. 
Členovia komisie prijali nasledovné uznesenia: 
Uznesenie FK MZ č. 85: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní odporúča materiál „Návrh na odpis 
nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur Zariadenie pre seniorov Trnava“ Mestskému zastupiteľstvu 
schváliť. 
Uznesenie FK MZ č. 86: 

Finančná komisia MZ žiada Zariadenie pre seniorov o vysvetlenie z akých dôvodov vznikli také vysoké 
pohľadávky u dvoch klientov (1. a 5. riadok tabuľky) za poskytovanú sociálnu službu a kedy bolo 
v týchto prípadoch ukončené dedičské konanie. Ďalej žiada predložiť informáciu o klientoch, ktorí majú 
nedoplatky za poskytovanú sociálnu službu vyššie ako 1 000 eur a vysvetliť, akým spôsobom vznikajú 
pohľadávky za poskytovanú sociálnu službu a akým spôsobom sú riešené vzniknuté pohľadávky. 
Komisia žiada predložiť informácie do 15.1.2018. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020 
Predložený materiál predstavila prítomným vedúca OE p. Ing. Bigasová. Podrobne informovala 
o spôsobe zostavenia rozpočtu. V rámci príjmov informovala aj o nových príjmových položkách - 
miestny poplatok za rozvoj a príjem z predaja budovy „Tatrasklo“. V rámci výdavkov informovala 
o všetkých významnejších výdavkových položkách v jednotlivých programoch rozpočtu. Ďalej 



informovala o finančných operáciách, o vyrovnanosti rozpočtu a o projektoch, do ktorých sa mesto 
plánuje zapojiť.  
Predseda komisie p. Ing. Bošnák požiadal v rámci kapitálových projekov o doplnenie informácií 
ohľadom termínov podávania žiadostí, predkladania projektov, vyhlásenia výziev, podpisov zmlúv. 
Informáciu požiadal pripraviť na rokovanie Mestskej rady dňa 5.12.2017.  
P. Ing. Halada sa zaujímal, či je možné do rozpočtu na rok 2018 zaradiť projektovú dokumentáciu 
križovatky ulíc Sasinkova, Vl. Clementisa a Spartakovská. Zaujímal sa, či plánovaný kruhový objazd 
ráta s pripravovaným cyklochodníkom na Spartakovskej ulici. P. Ing. arch. Guniš uviedol, že 
spomínanú križovatku navrhuje riešiť cez rozšírenie jazdných pruhov. Potrebná je len zmena 
organizácie dopravy. Vedúci odborov OÚRaK a OIV prisľúbili, že situáciu ohľadom križovatky preveria 
na referáte dopravného urbanizmu. P. Ing. Béreš odporučil zaradiť položku v roku 2018 
prostredníctvom aktualizácie. P. Ing. Halada sa ďalej zaujímal, či je spracovaný pasport stĺpov 
a výložníkov verejného osvetlenia.  
Hlavný kontrolór p. Ing. Krátky predniesol svoje stanovisko k  Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 
a viacročnému rozpočtu na roky 2018 – 2020. Odporučil Mestskému zastupiteľstvu predložený 
materiál schváliť.  
Uznesenie FK MZ č. 87: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní odporúča materiál „Rozpočet mesta 
Trnavy na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020“  Mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 5. 

Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.9.2017 

Stav pohľadávok po lehote splatnosti zobrali členovia komisie na vedomie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Rôzne 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.  
Termín ďalšieho rokovania komisie bude dohodnutý operatívne. 
 
 

 

       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 4.12.2017 

 

 


