
Zápisnica 
 

z 1. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 27. marca 2019 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
  
Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie rokovacieho poriadku, náplne a zásad Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva 
v Trnave vo volebnom období 2018 – 2022 

3. Kontrola úloh a uznesení 

4. Žiadosť o vyjadrenie k vráteniu časti kúpnej ceny v splátkach 

5. Žiadosti o úľavu na nájomnom 

6. Žiadosť o náhradu škody 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Prvé zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Peter Šujan. Privítal členov komisie a oboznámil 
ich s programom rokovania. Členovia komisie súhlasili s predloženým programom rokovania. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 2. 
Schválenie rokovacieho poriadku, náplne a zásad Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trnave 
vo volebnom období 2018 – 2022 
Predseda komisie v rámci rokovacieho poriadku upozornil na zmenu v článku III. Rokovanie komisie, 
v  bode 3, že zasadnutia komisie budú verejné a v častiach programov, ktoré budú prejednávať „citlivé” 
údaje, budú členovia komisie hlasovaním rozhodovať o „neverejnom” rokovaní. V rámci náplne a zásad 
predseda vyzdvihol predovšetkým úlohu hľadať nové zdroje do rozpočtu mesta. Hlavný kontrolór 
navrhol úpravu poradia bodov v náplni a zásadách činnosti komisie. Členovia komisie súhlasili 
s návrhom hlavného kontrolóra a schválili „Rokovací poriadok FK MZ v Trnave” a „Náplň a zásady 
činnosti FK MZ vo volebnom období 2018 – 2022. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Kontrola úloh a uznesení 

Predseda komisie oboznámil členov komisie s uzneseniami a úlohami prijatými finančnou komisiu 
z predchádzajúceho volebného obdobia.  
k Uzneseniu FK MZ č. 53: 
Predseda komisie navrhol zrušiť uznesenie týkajúce sa pravidelného predkladania prehľadu prijatých 
rozpočtových opatrení.  
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k Uzneseniu FK MZ č. 105: 
Komisia na základe predloženej informácie zo STEFE Trnava, s.r.o. skonštatovala, že žiadateľka splnila 
podmienku pre odpustenie 90 % poplatkov z omeškania.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k Úlohe FK MZ č. 32: 
Predseda komisie navrhol upraviť úlohu. Navrhuje zriadiť verejný zoznam dlžníkov. Po diskusii komisie 
sa dospelo k dohode, že odbor ekonomický na najbližšie zasadnutie komisie predloží zoznam dlžníkov 
mesta a členovia komisie nastavia kritériá pre zverejňovanie dlžníkov.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Žiadosť o vyjadrenie k vráteniu časti kúpnej ceny v splátkach 

Členovia komisie prerokovali žiadosť a prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 1: 



Finančná komisia MZ súhlasí s vrátením časti kúpnej ceny v splátkach – štvrťročne, do 31.12.2019. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Žiadosti o úľavu na nájomnom 

Finančná komisia sa zaoberala žiadosťou p. Ing. Arch. Petra Hanzlíčka, IČO: 43669328 o finančnej 
úľave na nájomnom za nebytový priestor na ul. Ľ. Podjavorinskej 30 v Trnave, následne prijala úlohu: 
Úloha FK MZ č. 1:  
Finančná komisia MZ žiada spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. o vysvetlenie, prečo bola s p. Hanzlíčkom 
uzatvorená nájomná zmluva dňa 6.11.2017, keďže už v tom čase bola plánovaná rekonštrukcia 
nebytových priestorov. Zároveň žiada o ozrejmenie, akým spôsobom a v akom rozsahu bola 
obmedzená činnosť prevádzky počas rekonštrukcie priestorov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Finančná komisia prerokovala žiadosť spoločnosti Lual Studio s.r.o., IČO: 50915096 o úľavu 
na trojmesačnom nájomnom v nebytovom priestore na Františkánskej ulici č. 7686/24, následne prijala 
uznesenie a úlohu: 
Uznesenie FK MZ č. 2:  
Finančná komisia odporúča odpustiť nájomné na dobu troch mesiacov, a to od 1.5.2019 do 31.7.2019. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
Úloha FK MZ č. 2:  
Členovia komisie žiadajú od spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. doplniť informáciu, či zmluva medzi 
prenajímateľom a nájomcom špecifikuje v akých prípadoch a v akej výške znášajú náklady na opravy, 
havarijné stavy a pod. Zároveň žiadajú o zaslanie výsledku riešenia v zmysle posledného odstavca 
žiadosti.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Žiadosť o náhradu škody 

Členovia komisie prerokovali žiadosť p. Evy Mxxxxxxxx, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy 
v celkovej výške 1 500 eur a následne prijali uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 3: 
Finančná komisia nesúhlasí s vyplatením náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Rôzne 
Členovia komisie požiadali o zasielanie materiálov na rokovanie v elektronickej forme. Termín 
nasledujúceho zasadnutia komisie si stanovili na 17.4.2019 o 16,00 hodine. 
Predseda komisie p. Ing. Šujan na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.  
 
 
 
 
 
       Ing. Peter Šujan, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 2.4.2019 

 

 

 


