
Zápisnica 

  

z elektronického hlasovania per rollam Finančnej komisie MZ konaného v dňoch 3. a 4. júna 2020  

Hlasovali:       Ing. Peter Šujan 
                        Ing. Dušan Zaťko 
                        Mgr. Ondrej Štefánik 
                        Mgr. Martin Uhlík 
                        Ing. Marián Kunovský 
                        Mgr. Peter Kozelka 
                        Ing. Daša Nováková 
 
V určenom termíne nehlasoval: MUDr. Branislav Kramár 
 

Dňa 28. 5. 2020 sekretár Finančnej komisie MZ zverejnil členom komisie materiály, ku ktorým 
je potrebné prijať uznesenia FK MZ. Uznesenia k jednotlivým materiálom pre hlasovanie per rollam boli 
členom komisie zaslané elektronicky dňa 2.6.2020. Hlasovanie per rollam sa konalo v dňoch 
3. a 4. 6. 2020. Hlasovaním boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

k bodu 2. 
Zmena členov výboru pre audit 
Uznesenie FK MZ č. 36 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča materiál „Zmena členov výboru pre audit“ 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť.   

Hlasovanie: 7 za / 0 proti / 0 zdržal sa  
 
k bodu 3. 
Žiadosti o odpustenie alebo zníženie nájomného     

Žiadosť o úľavu na nájomnom p. Veronika Svinčáková, IČO: 51 187 060 
Uznesenie FK MZ č. 37: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť nájomné v nebytových priestoroch 
v objekte na Ulici Hlavnej č. 5 po dobu piatich  mesiacov t. j. od 1.6.2020 do 31.10.2020. 
Hlasovanie: 7 za / 0 proti / 0 zdržal sa  
 

Žiadosť o zníženie nájomného TERNO real estate s.r.o., IČO: 50 020 188   
Uznesenie FK MZ č. 38: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť nájomné v nebytových priestoroch 
využívaných na prevádzkovanie maloobchodnej siete potravín TERNO v objekte na Ulici Trhovej č. 2 
vo výške 50 % od mesiaca apríl po až do odvolania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky.  
Hlasovanie: 1 za / 4 proti / 2 zdržal sa  
 

Žiadosť o zníženie nájomného BENU SK 15, s.r.o., IČO: 47 470 640   
Uznesenie FK MZ č. 39: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť nájomné v nebytových priestoroch 
využívaných na prevádzkovanie lekárne v objekte na Ulici Hlavnej ulici č. 5 vo výške 50 % na dobu 
12 mesiacov od doručenia rozhodnutia.  
Hlasovanie: 1 za / 5 proti / 1 zdržal sa  
 

Žiadosť o úľavu na nájomnom Vincech – Trnavský spolok priateľov vína    
Uznesenie FK MZ č. 40: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča odpustiť nájomné v nebytových priestoroch 
v objekte na Ulici Hlavnej č. 5 po dobu piatich  mesiacov t. j. od 1.6.2020 do 31.10.2020. 
Hlasovanie: 7 za / 0 proti / 0 zdržal sa  
 

Žiadosť o úľavu na nájomnom HEPI – atelier s.r.o., IČO: 52 810 798   
Uznesenie FK MZ č. 41: 

 



Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča upraviť výšku nájomného na 1 €/mesiac 
na obdobie od 1.3. do 31.5.2020 v nebytových priestoroch s označením 2.05 v administratívnej budove 
v objekte PO 01 na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnava Industrial Park.  
Hlasovanie: 6 za / 1 proti / 0 zdržal sa 
 

Žiadosť o úľavu na nájomnom Mars SR, kom. spol., IČO: 31 342 175  

Uznesenie FK MZ č. 47: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča upraviť výšku nájomného na 1 €/mesiac 
na obdobie od 1.3. do 31.5.2020 v nebytových priestoroch v objekte SO 01 A na Priemyselnej ulici č. 5 
v Trnava Industrial Park.  
Hlasovanie: 6 za / 1 proti / 0 zdržal sa 

 
Žiadosť o úľavu na nájomnom FLOS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 018 121    
Uznesenie FK MZ č. 48: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča upraviť výšku nájomného na 1 €/mesiac 
na obdobie od 1.3. do 31.5.2020 v nebytových priestoroch v objektoch SO 01 C a SO 04 na 
Priemyselnej ulici č. 5 v Trnava Industrial Park.  
Hlasovanie: 6 za / 1 proti / 0 zdržal sa 

 
Žiadosť o úľavu na nájomnom EUROPE FREY TEAM, IČO: 17 542 154 
Uznesenie FK MZ č. 49: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča upraviť výšku nájomného na 1 €/mesiac 
na obdobie od 1.3. do 31.5.2020 v nebytových priestoroch v objekte PO 04 na Priemyselnej ulici č. 5 
v Trnava Industrial Park.  
Hlasovanie: 6 za / 1 proti / 0 zdržal sa 

 
k bodu 4. 

Žiadosti o odklad splátok 
Žiadosť o odklad platby nájomného RENGL Slovensko, s.r.o., IČO: 35 877 979  
Uznesenie FK MZ č. 42: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča schváliť odklad platieb nájomného 

o  6  mesiacov, t. j. do 30.9.2020. 

Hlasovanie: 6 za / 0 proti / 1 zdržal sa 
 

Žiadosť o odklad splátky kúpnej ceny – B. a V. Bxxxxxxxxxx, Trnava 
Uznesenie FK MZ č. 43: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča schváliť odklad splátky kúpnej ceny o 3 mesiace, 

t. j. do 20.8.2020. 

Hlasovanie: 6 za / 0 proti / 0 zdržal sa 
 
 

k bodu 5. 
Žiadosti o úľavu na nájomnom za pozemky 
Žiadosť o zníženie nájomného a poplatkov súvisiacich s nájmom za priestory, resp. pozemok 
prenajatých spoločnosťou T- PRESS, spol. s.r.o., IČO: 34 129 961 
Uznesenie FK MZ č. 44: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča Mestskej rade schváliť úľavu na nájomnom 
za pozemky, na ktorých neboli prevádzkované predajné stánky v mesiacoch marec – máj. 
Hlasovanie: 5 za / 1 proti / 1 zdržal sa 

 
Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného František Jurina, IČO: 33 554 439 
Uznesenie FK MZ č. 45: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča Mestskej rade schváliť úľavu na nájomnom 
za pozemok, na ktorom nebol prevádzkovaný predajný stánok v mesiacoch marec – máj. 
Hlasovanie: 6 za / 0 proti / 1 zdržal sa 

 
Žiadosť o odpustenie nájmu Anna Csajanová – Kvetinárstvo, IČO: 48 167 398 



Uznesenie FK MZ č. 46: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča Mestskej rade schváliť úľavu na nájomnom 
za pozemok, na ktorom nebol prevádzkovaný predajný stánok v mesiacoch marec – máj. 
Hlasovanie: 6 za / 1 proti / 0 zdržal sa 
 
 
 
                                                                                                Ing. Peter Šujan, v. r. 
                                                                                                     predseda FK MZ 
 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

                    sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 5.6.2020 


