
Zápisnica 
 

z 19. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 26. júna 2017 o 15,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 215 

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

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania – Katolícka jednota Slovenska 

4. Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 1. štvrťroku 2017 

5. Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 31.3.2017 

6. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák privítal členov komisie a otvoril rokovanie. 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 
s nasledovnými pripomienkami: 
Uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 115 (Jana Mxxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Na rokovanie bola predložená informácia zo spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., v ktorej je uvedené, že 
žiadateľka uhradila dlžnú istinu a súdne trovy, v dôsledku čoho bol výkon exekúcie pozastavený 
viceprimátorom Mgr. Lančaričom do 1.10.2017 s podmienkou riadneho uhrádzania mesačných platieb 
nájomného a úhrad za plnenia poskytovaných s užívaním bytu. Členovia komisie sa po diskusii 
rozhodli požiadať o vyjadrenie odbor právny a majetkový, či viceprimátor môže zrušiť rozhodnutie 
súdu o exekúcii, resp. pozastaviť výkon exekúcie a na základe čoho môže žiadateľka platiť nájomné, 
keď nemá platnú nájomnú zmluvu. Takisto žiadajú o stanovisko Komisiu bytovú MZ, či vydá súhlas 
na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy pri právoplatnom rozhodnutí súdu o vyprataní bytu, ktoré bolo 
pozastavené viceprimátorom Mgr. Lančaričom a pri platení pravidelných platieb nájomného 
žiadateľkou. Ing. Halada navrhol osloviť viceprimátora Mgr. Lančariča – na základe akých právnych 
podmienok rozhodol o pozastavení exekúcie a na základe čoho rozhodol o termíne pozastavenia 
výkonu exekúcie - 1.10.2017. 
Úloha FK MZ č. 34: 
Finančná komisia MZ žiada odbor právny a majetkový o vyjadrenia: 
- či môže viceprimátor zrušiť rozhodnutie súdu o exekúcii, resp. pozastaviť výkon exekúcie, 
- na základe čoho platia mesačné nájomné ľudia v prípade, že nemajú uzatvorenú platnú nájomnú 
zmluvu. 
Úloha FK MZ č. 35: 
Finančná komisia MZ žiada  Komisiu bytovú MZ o stanovisko, či vydá súhlas na uzatvorenie novej 
nájomnej zmluvy pri právoplatnom rozhodnutí súdu o vyprataní bytu, ktoré bolo pozastavené 
viceprimátorom Mgr. Lančaričom a pri platení pravidelných platieb nájomného žiadateľkou. 
Úloha FK MZ č. 36: 
Finančná komisia MZ žiada p. viceprimátora Mgr. Lančariča o poskytnutie informácie, na základe 
akých právnych noriem postupoval pri rozhodnutí o pozastavení výkonu exekúcie a určení termínu 
pozastavenie exekúcie - 1.10.2017. 
 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2014 – 2018: 
k Uzneseniu FK MZ č. 50 (Ľuboš Bxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 



Finančnej komisii bola predložená informácia  o spôsobe vymáhania poplatkov z omeškania, ktorú 
komisia zobrala na vedomie.  
k Uzneseniu FK MZ č. 65 (Roman Axxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Finančná komisia skonštatovala, že žiadateľ splnil podmienku pre odpustenie 90 % poplatkov 
z omeškania. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania – Katolícka jednota Slovenska 
Členovia komisie prerokovali žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania, ktoré vznikli Katolíckej 
jednote Slovenska z dôvodu nesprávneho vyúčtovania finančného príspevku poskytovaného 
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi. Členovia komisie odporúčajú odpustiť poplatky 
z omeškania a zároveň odporúčajú pri uzatváraní novej zmluvy nestanovovať % úrokov z omeškania. 
Uznesenie FK MZ č. 78: 
Finančná komisia MZ odporúča odboru sociálnemu pri uzatváraní nových zmlúv o poskytnutí 
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi a finančného príspevku 
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  neverejnému poskytovateľovi nestanovovať % úrokov 
z omeškania. 
Uznesenie FK MZ č. 79: 
Finančná komisia MZ po prerokovaní žiadosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť 
alternatívu I. - odpustiť pohľadávku vo výške 222,08 eura Katolíckej jednote Slovenska, Oblastné 
centrum Trnava, Novosadská 4, 917 01  Trnava. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 4. 
Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 1. štvrťroku 2017 
Členovia komisie zobrali na vedomie prehľad rozpočtových opatrení prijatých v 1. štvrťroku 2017 
schválených primátorom mesta. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 5. 
Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 31.3.2017 
Členovia komisie zobrali na vedomie prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 31.3.2017 ako aj 
stanovisko Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavy k nárastu pohľadávok po lehote 
splatnosti v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho roka. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 6. 

Rôzne 

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 27.6.2017 

 


