
Zápisnica 
 

z 21. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 6. novembra 2017 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
    Mgr. Peter Haščík 
    Ing. Juraj Mikulčík 
  
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj 

4. Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 3. štvrťroku 2017 

5. 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 predložených v písomnej forme.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj 

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj predložila Ing. Miterková. Uviedla, že návrh VZN 
je vypracovaný na základe platného a účinného znenia zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 
za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. Informovala 
prítomných, že návrh VZN ustanovuje na území mesta poplatok za rozvoj a stanovuje sadzby 
v jednotnej výške 10 eur na celom území mesta, ale v členení na jednotlivé časti, pre všetky druhy 
stavieb vymedzených zákonom bez rozdielu. Stručne informovala o prijatých pripomienkach k návrhu 
VZN a vysvetlila zdôvodnenia. Výnos z poplatku za rozvoj v zmysle VZN by mesto mohlo použiť len 
v jej jednotlivej časti, v ktorej v súvislosti so stavbou bol poplatok vybratý. Ing. Bošnák uviedol, že má 
k použitiu výnosu z poplatku výhradu. Navrhol prerozdeliť výnos z poplatku napr. 80 % v danej časti 
obce a 20 % poplatku do ostatných častí mesta v zmysle “celomestských” záujmov. Ing. Šujan 
uviedol, realizácia stavby trvá určité obdobie a mesto by vedelo zareagovať a schváliť prerozdelenie 
výnosu z poplatku aj v priebehu roka. Skonštatoval, že v predošlom návrhu VZN bolo uvažované 
s rôznymi sadzbami poplatku a videl v tom určitý regulačný nástroj – (územie, na ktorom má mesto 
záujem o výstavbu = nižšie sadzby a územie, na ktorom mesto nemá záujem podporovať stavebnú 
činnosť = vyššie sadzby). Ing. Miterková uviedla, že nevidí regulačný nástroj v poplatku za rozvoj ale 
v územnom pláne. Ďalej uviedla, že jednotná sadzba je jednoduchšia a je stanovená ako kompromis 
pre stavebníkov ako aj z pohľadu administratívy. Členovia komisie sa dohodli na doplnení textu 
v článku 3  ods. 2: „alebo výnos z poplatku za rozvoj sa použije v inej jednotlivej časti obce v zmysle 
čl. 2, ods. 1, ak tak rozhodne Mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou poslancov“. Po zapracovaní tejto 
pripomienky odporúčajú predložiť návrh VZN na Mestské zastupiteľstvo na prerokovanie. 
Členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 84: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj prijala návrh: 

 v článku 3 ods. 2 doplniť na konci vety text „alebo výnos z poplatku za rozvoj sa použije v inej 
jednotlivej časti obce v zmysle čl. 2, ods. 1, ak tak rozhodne Mestské zastupiteľstvo 
3/5 väčšinou poslancov“. 



Finančná komisia mestského zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom 
poplatku za rozvoj po zapracovaní návrhu komisie odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 

Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 3. štvrťroku 2017 

Ing. Bošnák uviedol, že v zozname opatrení nenašiel RO o vrátení príspevku, ktorý bol poskytnutý 
prostredníctvom SKaŠZ spoločnosti Bronco n. o. na realizáciu projektu „Kubistro”. Navrhol spracovať 
rozpočtové opatrenie ako administratívno-technickú pripomienku. Prehľad rozpočtových opatrení 
zobrali členovia komisie na vedomie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Rôzne 
V rámci bodu rôzne bola predložená žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania p. Albína Xxxxx. 
Na základe preskúmania žiadosti a získaných podkladov Finančná komisia navrhla pozastaviť 
rokovanie o žiadosti. (Žiadateľ po vyzvaní nepredložil potrebné doklady). Žiadateľovi bude zaslané 
oznámenie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Členom komisie bolo predložené plnenie operatívnej úlohy č. 241 z októbrového Mestského 
zastupiteľstva ohľadne pohľadávky p. Jána Xxxxxx. Členovia komisie plnenie úlohy zobrali 
na vedomie.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
Komisia sa dohodla na predbežnom termíne nasledujúceho stretnutia na 30.11.2017 respektíve 
1.12.2017 o 15.30 hodine.Termín bude upresnený podľa termínu Ustanovujúceho zasadnutia 
Zastupiteľstva TTSK. 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.  
 
 
 

 

       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 8.11.2017 

 

 


