
Zápisnica 
 

zo 4. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 9. októbra 2019 o 16,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 

a monitorovacia správa za 1. polrok  

4. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani 

za jadrové zariadenie 

5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Trnava 

7. Návrh VZN, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 

o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení všeobecne záväzných nariadení č. 344, č. 376 

a č. 420 

8. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania 

9. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Peter Šujan privítal prítomných a otvoril rokovanie. Oboznámil prítomných 
s programom rokovania. Členovia komisie s programom súhlasili.  
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 2. 
Kontrola úloh a uznesení 

K Uzneseniu FK MZ č. 11: 
Predseda komisie žiada Mestský úrad o vytvorenie „Zoznamu dlžníkov v nebytových priestoroch 
vo vlastníctve mesta”, jeho zverejnenie a pravidelnú aktualizáciu na internetovej stránke mesta. 
V zozname budú uvádzaní dlžníci, ktorí budú v omeškaní s úhradou nájomného alebo úhradou 
za plnenia poskytované s užívaním nebytových priestorov viac ako 90 dní po dátume splatnosti.     
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a 

monitorovacia správa za 1. polrok  

Vedúca odboru ekonomického Ing. Zuzana Bigasová informovala prítomných o polročnom plnení 

rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti. Plnenie bežných príjmov predstavuje 51 % schváleného 

rozpočtu, kapitálových príjmov 9 %, bežných výdavkov 48 % a kapitálových výdavkov 18 % schváleného 

rozpočtu. Ďalej informovala o zmenách navrhovaných v 2. aktualizácii rozpočtu, ktoré sú súčasťou 

prerokovávaného materiálu. Uviedla, že po porade vedenia boli zapracované 2 akcie v rámci programu 

Životné prostredie, a to: „Pump Track – projektová dokumentácia” a „úprava povodia Trnávky  - hať 

pri Kalvárii – projektová dokumentácia” a presun finančných prostriedkov v programe Uličný mobiliár 

z položky „nákup mestského mobiliáru – lavičiek + osadenie” na položku „cyklostojany – nákup a 

osadenie” vo výške 2 500 eur.  Členovia komisie sa zaujímali prečo je plnenie kapitálových výdavkov 

také nízke. Vedúci odboru investičnej výstavby Ing. Dušan Béreš vysvetlil, že nízke plnenie je 

spôsobené zdĺhavým procesom kontrol riadiacich orgánov pri spolufinancovaných investičných akciách 

a ďalším dôvodom je, že realizácia investičných akcií začatá v jarných mesiacoch je fakturovaná až 

po 30.6.2019 a plnenie sa tak prejaví až v záverečnom účte mesta. Členovia komisie súhlasili 

s predloženým materiálom a prijali nasledovné uznesenie: 

   



Uznesenie FK MZ  č. 15: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu „2. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa 
za 1. polrok“ odporúča  Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 

k bodu 4. 
Návrh VZN o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové 

zariadenie 

S návrhom VZN oboznámila členov komisie Mgr. Želmíra Lackovičová.  
Správca dane navrhuje: 

• zvýšiť platné sadzby u dani z nehnuteľností, ktoré sa naposledy upravovali v roku 2012, 

• zaokrúhliť platné sadzby u dani za psa, u dani za nevýherné hracie prístroje na celé eurá, 

• u dani za nevýherné hracie prístroje navrhuje zrušiť rozsiahle oslobodenie, 

• zosúladiť jednotlivé ustanovenia VZN s platnou legislatívou – zjednotiť príplatok za podlažie u dani 
z nehnuteľností, na 0,10 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,  

• zrušiť 98 percentné zníženie dane u stavieb alebo bytov slúžiacim školám, školským zariadeniam 
a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, 
knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia, 

• zjednotiť percento zníženia na 60 % u fyzických osôb z titulu veku a hmotnej núdze z 50 % a z titulu 
ZŤP zo 75 %, 

• vyrovnať 10 - násobok medzi najnižšou a najvyššou sadzbou určenou vo VZN u dani zo stavieb. 
Členovia komisie súhlasili s návrhom všeobecne záväzného nariadenia a prijali nasledovné stanovisko:  
Uznesenie FK MZ č. 16: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní materiálu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani 

z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie” 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu predkladaný návrh VZN schváliť. 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

O návrhu VZN informovala Ing. Zuzana Bodišová. Uviedla, že VZN je spracované v zmysle zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších 
predpisov. Poplatok je obligatórny, obec je povinná tento poplatok na svojom území zaviesť. Cieľom 
nového VZN je sprehľadnenie sadzieb a zjednodušenie pri vyrubovaní poplatku a orientácii sa 
poplatníkov vo VZN. V rámci rozsiahlej diskusie členov komisie s predkladateľom VZN bolo navrhnuté 
zníženie sadzieb poplatkov pre obyvateľov poberajúcich starobný dôchodok. Pre uplatnenie zníženej 
sadzby občan predloží rozhodnutie o výške starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Ďalej bolo 
navrhnuté 60 % zníženie poplatku pre fyzické osoby v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom ako aj pre bezvládne fyzické osoby. Žiadateľ bude poviný predložiť doklad 
preukazujúci dôvod zníženia poplatku. Poplatníci budú povinní predložiť doklady pre odpustenie 
poplatkov na každé zdaňovacie obdobie.    
Uznesenie FK MZ č. 17: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní „Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady” odporúča: 

• v článku 3 Sadzby poplatku, v odseku 2, v písmene d) doplniť: 

d) Sadzba poplatku pre poberateľov starobného dôchodku s výškou dôchodku: 

d1) do 350 €  ........................0,02 €/osoba/deň, 

d2) od 350,01 do 450 €  ........0,03 €/osoba/deň, 

d3) od 450,01 do 550 €  ........0,04 €/osoba/deň, 

     d4) nad 550,01 € sadzba podľa písm. a) alebo b). 

písmená e), f), g), h) zmeniť na f), g), h), i),  

 

• v článku 3 Sadzby poplatku, do odseku 4 vložiť text:  



Sadzba poplatku podľa čl. 3 ods. 2 písm. d) bude použitá na základe žiadosti o zmenu údajov 

v aktuálnom zdaňovacom období v prípade, ak žiadosť bola doručená do 31. januára 

aktuálneho zdaňovacieho obdobia. V prípade, ak vznikne nárok na uvedené sadzby v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, budú sadzby použité až v nasledujúcom zdaňovacom období. Na 

použitie uvedených sadzieb je poplatník povinný predložiť rozhodnutie Sociálnej poisťovne 

o výške starobného dôchodku. 

- pôvodný bod 4 prečíslovať na bod 5, 

 

• v článku 6 Zníženie alebo odpustenie poplatku vložiť odseky: 

1) Mesto ustanovuje zníženie poplatku o 60 % pre  fyzické osoby v hmotnej núdzi, držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj 
prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. 

2) Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti o zmenu údajov na to 
zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie poplatku, a to najneskôr 
v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné 
zdaňovacie obdobie zaniká a zníženie sa uplatní v nasledujúcom zdaňovacom období. 

3) Poplatník  je povinný predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia poplatku 
(napr. potvrdenie o výške príjmov všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti, preukaz 
ŤZP a ŤZPS, rozhodnutie o bezvládnosti). 

- upraviť číslovanie ostatných odsekov 

 

• v článku 6 Zníženie alebo odpustenie poplatku, v odseku 6 nahradiť slovo „zníženie“ slovom 

„odpustenie“ 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Trnava 

Navrhované VZN je spracované v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Návrh nariadenia prináša prehľad o kompletnom nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom, popisuje jednotlivé systémy zberov komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov na území mesta v súlade so zákonom o odpadoch. Ing. Dominika 
Slezáková informovala členov komisie, že z doterajšieho VZN č. 462 boli niektoré ustanovenia v rámci 
nového návrhu VZN presunuté tak, aby boli logicky zoradené. Vypustené boli texty, ktoré priamo 
upravuje zákon o odpadoch.  
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 18: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní „Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava” odporúča: 

 

• v článku 2 Nakladanie so zmesovým komunálnym  odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

v odseku 5 upraviť text nasledovne:  

„Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto, pri znehodnotení nádoby 

alebo strate, pred uplynutím jej životnosti (8 rokov) je jej užívateľ povinný kúpiť si novú nádobu 

prostredníctvom zberovej spoločnosti. Užívateľ zaplatí zostatkovú hodnotu nádoby. V prípade 

odcudzenia nádoby krádežou, bude fyzickým osobám poskytnutá 1x náhradná nádoba 

bezplatne, s podmienkou predloženia dokladu vydaného políciou o odcudzení nádoby.“  

 

• v článku 2 Nakladanie so zmesovým komunálnym  odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

v odseku 11 upraviť text nasledovne:  

„Ak sa pri zbere komunálneho odpadu zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej 

nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Zberová spoločnosť upovedomí o skutočnosti 

vlastníka, užívateľa alebo správcu a mesto. Vlastník, užívateľ alebo správca je povinný 



nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoje náklady dokladovateľným spôsobom do 7 

kalendárnych dní.“ 

 

• v článku 2 Nakladanie so zmesovým komunálnym  odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

v odseku 12, v písmene h) upraviť text nasledovne:  

„v deň zberu komunálneho odpadu (triedeného odpadu) umiestnenie zberných nádob a vriec 

čo najbližšie ku komunikácii, po ktorej prechádza zberové vozidlo, a to najneskôr do 6.00 h, tak 

aby nádoba neprekážala cestnej premávke a nevytvárala prekážku na chodníkoch alebo 

cyklochodníkoch,“  

 

• v článku 2 Nakladanie so zmesovým komunálnym  odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

v odseku 16 upraviť text nasledovne:  

„Reklamácia na neuskutočnený zber odpadu sa považuje za oprávnenú, ak je v zberovej 

spoločnosti nahlásená do 24 hodín a nie sú splnené podmienky uvedené v článku 2 ods. 9, 10, 

11. Inak bude ďalší zber uskutočnený podľa príslušného harmonogramu.“ 

 

• doplniť: Právnické osoby môžu vyvážať sklo na zberné dvory v prípade, ak majú uzatvorenú 

zmluvu so spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. a za podmienky, že mestu Trnava nebude 

fakturovaný odvoz skla zo zberných dvorov. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 7. 
Návrh VZN, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných 

prevodoch majetku mesta v znení všeobecne záväzných nariadení č. 344, č. 376 a č. 420 

O návrhu VZN z dôvodu inej možnosti úhrady kúpnej ceny v návrhu súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže informovala členov komisie vedúca Odboru právneho a majetkového JUDr. Jana 
Tomašovičová. Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom VZN a prijali nasledovné uznesenie:  
Uznesenie FK MZ č. 19: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní materiálu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

vydáva doplnok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta 

v znení všeobecne záväzných nariadení č. 344, č. 376 a č. 420” odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

predkladaný návrh VZN schváliť. 

Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 

k bodu 8. 
Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania 

Členovia komisie prerokovali žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania žiadateľky p. Dany Mxxxxxxx, 

Trnava.  

Na základe predložených podkladov odporučili odpustiť zostávajúce poplatky z omeškania vo výške 

411,38 eur.  

Uznesenie FK MZ č. 20: 
Finančná komisia MZ odporúča odpustiť poplatky z omeškania vo výške 411,38 eur.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 9. 
Rôzne 
Na záver rokovania predseda komisie poďakoval zamestnancom mesta za spracované vyhodnotenie 
rozpočtu a  aktualizáciu rozpočtu ako i za návrhy všeobecne záväzných nariadení. Členovia komisie sa 
dohodli na termíne ďalšieho rokovania – 6. novembra 2019 o 16,00 hodine. 
 
         Ing. Peter Šujan, v. r. 

               predseda FK MZ 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 11. 10. 2019 


