
Zápisnica 
 

z 20. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 2. októbra 2017 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
  
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh a uznesení 
3. 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017, vyhodnotenie plnenia rozpočtu 

za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok 
4. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur (stav k 30.6.2017) 
5. Návrh na odpustenie poplatku za energie a služby spojené s výpožičkou nebytového priestoru 

v TTIP pre vypožičiavateľa spoločnosť Siemens, s.r.o. 
6. Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 2. štvrťroku 2017 
7. Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 30.6.2017 
8. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák privítal prítomných a otvoril rokovanie. Členovia komisie súhlasili 
s predloženým programom rokovania.  
Hlasovanie členov FK MZ: 9 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: 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2014 – 2018: 
k Úlohe FK MZ č. 10 (Beáta Gxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Členovia FK MZ žiadajú spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. o predloženie informácie o aktuálnom stave 
exekúcie na najbližšie zasadnutie komisie. 
Úlohy prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 115 (Jana Mxxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Finančná komisia zobrala na vedomie stanoviská spracované v zmysle úloh FK MZ č. 34, 35 a 36. 
Po doplnení informácií zo spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. o aktuálnych mesačných platbách 
žiadateľky a po náročnej diskusii členov komisie prijala FK MZ nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 80: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť 90 % poplatkov z omeškania, t. j. 22 892,99 eura 
za podmienky uhradenia 10 % poplatkov z omeškania, t. j. 2 543,66 eura v lehote do 24 mesiacov 
od doručenia rozhodnutia, popri riadnom platení nákladov spojených s užívaním bytu. Rozhodnutie 
nadobudne účinnosť po splnení podmienky.  
Hlasovanie členov FK MZ: 9 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 
a monitorovacia správa za 1. polrok 
O polročnom vyhodnotení a monitorovacej správe za 1. polrok informovala vedúca OE 
p. Ing. Bigasová. Informovala o plnení rozpočtu k 30.6.2017 a o jednotlivých položkách rozpočtu, 
v ktorých je navrhnutá zmena v 3. aktualizácii. V rámci diskusie požiadal p. Ing. Halada o zdôvodnenie 
navýšenia položky „rekonštrukcia MK Olympijská ulica“. Vedúci OIV p. Ing. Béreš vysvetlil, 
že navýšenie je spôsobené naviac prácami (napr. odstránenie pôvodného betónového základu 
oplotenia, rozdielna hrúbka asfaltového krytu, odvodenie,...), ktoré vznikli v priebehu rekonštrukčných 
prác a vzniknuté problémy doložil fotodokumentáciou.  
Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 81: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s návrhom 3. aktualizácie 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017, vyhodnotením plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacou 
správou za 1. polrok a odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť.  



Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 1 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur (stav k 30.6.2017) 
V časti materiálu spracovaným spoločnosťou STEFE Trnava, s.r.o. na strane č. 5 odporúča komisia 
doplniť informáciu, či všetci dlžníci uvedení v tejto tabuľke zomreli a či bolo u všetkých dedičské 
konanie zastavené pre nemajetnosť. Overiť, či v riadku 9 dlžník býva ako je uvedené alebo či zomrel 
ako nemajetný, overiť v riadkoch 10 a 11 stĺpec „Meno a priezvisko”. Informácie odporúča predseda 
FK MZ doplniť pred rokovaním Mestskej rady dňa 3.10.2017. Finančná komisia prijala uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 82: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní odporúča v materiáli Návrh na odpis  
nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur upraviť na strane č. 5: 

 v 9. riadku overiť či Ján Sxxxx býva na byte ako je uvedené alebo zomrel ako nemajetný, 

 v 10. riadku overiť, či text v stĺpci meno a priezvisko nie je nad rámec informácie, resp. čo znamená 
„voľný byť“ a „protiprávne“, 

 v 11. riadku overiť a uviesť meno a priezvisko, 

 preveriť, či všetci dlžníci uvedení v tejto tabuľke zomreli a či bolo u všetkých dedičské konanie 
zastavené pre nemajetnosť. 

Finančná komisia po zapracovaní úprav odporúča Mestskému zastupiteľstvu Návrh na odpis  
nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 9 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Návrh na odpustenie poplatku za energie a služby spojené s výpožičkou nebytového priestoru v TTIP 
pre vypožičiavateľa spoločnosť Siemens, s.r.o. 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila odpustiť poplatok za energie a služby. 
Komisia prijala uznesenie:  
Uznesenie FK MZ č. 83: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu Návrh na odpustenie poplatku 
za energie a služby spojené s výpožičkou nebytového priestoru v TTIP pre vypožičiavateľa spoločnosť 
Siemens, s.r.o. odporúča materiál prerokovať Mestskému zastupiteľstvu a odpustiť poplatok 
za energie a služby spojené s výpožičkou nebytového priestoru v TTIP.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 2. štvrťroku 2017 
Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 2. štvrťroku 2017 zobrala Finančná komisia na vedomie. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 7. 
Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 30.6.2017 
Finančná komisia zobrala na vedomie prehľad pohľadávok po lehote splastnosti. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 8. 
Rôzne 
Sekretár komisie informoval, že do FK MZ bola doručená nová žiadosť o odpustenie poplatkov 
z omeškania od žiadateľa, ktorému už v minulosti boli poplatky z omeškania odpustené. Členovia 
komisie sa dohodli, že po zkompletizovaní žiadosti môže byť žiadosť predložená na prerokovanie.  
Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.  
Termín ďalšieho rokovania bude dohodnutý operatívne.  
 
 
 

       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 



Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 3.10.2017 

 

 


