
Zápisnica 
 

z 9. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 22. júna 2020 o 16,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Ospravedlnení: Ing. Marián Kunovský 
    Mgr. Ondrej Štefánik 
    MUDr. Branislav Kramár 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk 

na území mesta Trnava 
4. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 
5. Rôzne 

 

k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Peter Šujan privítal prítomných a otvoril rokovanie.  
 

k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 

Predseda komisie skonštatoval, že uznesenia sú splnené. 
 

k bodu 3. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk 

na území mesta Trnava 

S návrhov VZN oboznámila prítomných Ing. Bodišová. Uviedla, že prišlo k zmene správcu cintorínov a 
z tohto dôvodu sa mení aj prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou je cenník cintorínskych služieb. 
Vysvetlila položky cenníka, o ktoré sa členovia komisie zaujímali. Taktiež informovala členov komisie 
o pripomienkach k VZN. Členovia komisie súhlasili s predloženým materiálom a prijali nasledovné 
uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 50: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu „Návrh VZN ktorým 
sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava“ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 

k bodu 4. 
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 

S predkladaným materiálom oboznámila členov komisie Ing. Čigášová. Informovala ich o navrhovaných 
zmenách v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, o navrhovanom použití rezervného fondu a fondu 
poplatku za rozvoj.  Takisto uviedla navrhované úpravy rozpočtov príspevkových organizácií.  
Uznesenie FK MZ č. 51: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu „2. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020“ odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 

k bodu 5. 
Rôzne 
Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. Termín ďalšieho rokovania bude dohodnutý 
operatívne. 
 
 
       Ing. Peter Šujan, v. r. 

               predseda FK MZ 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 23. 6. 2020 


