
Zápisnica 
 

zo 17. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 20. marca 2017 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Mgr. Peter Haščík 
    Ing. Mgr. Tomáš Doboš   
   
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. Zriadenie výboru pre audit 

4. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2016 

5. Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v IV. štvrťroku 2016 

6. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie p. Ing. Bošnák. Privítal členov komisie a oboznámil 
ich s programom rokovania. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania  a program schválili 
bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 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 Uzneseniu FK MZ č. 50 (Ľuboš Bxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. predložila na rokovanie FK MZ plnenie úloh, v ktorom uviedla, 
že žiadateľ porušil dohodu o splatení dlhu. Uhradil iba 3 splátky v celkovej výške 187,80 eura. 
Na porušenie dohody bol žiadateľ upozornený listom. Finančná komisia skonštatovala, že nebola 
splnená podmienka pre odpustenie 90 % poplatkov z omeškania. Zároveň komisia odporúča 
správcovi dlžnú sumu vymáhať ihneď.    
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 

Zriadenie výboru pre audit 

V zmysle stanoviska FK MZ prijatého dňa 15.2.2017, boli oslovení predsedovia poslaneckých klubov, 
aby navrhli kandidátov do výboru pre audit. Navrhnutý bol jediný kandidát – p. Ing. Peter Halada. 
Predseda komisie upozornil na skutočnosť, že ani jeden z navrhovaných členov výboru v súčasnosti 
nie je aktívny v oblasti vedenia účtovníctva ani štatutárneho auditu. Po diskusii ohľadom zloženia 
a počtu členov výboru (možnosť kombinácie externých audítov a členov FK MZ) Finančná komisia MZ 
prijala nasledovné uznesenie:  
Uznesenie FK MZ č. 70: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu Zriadenie výboru pre audit zatiaľ 
neodporúča materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.  
Finančná komisia MZ žiada odbor právny a majetkový o právny výklad, či je možné zloženie výboru 
pre audit v kombinácii: 1 externý audítor a 3 členovia Finančnej komisie MZ v zmysle § 34 zákona  
č. 423/2015 Z. z. zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

k bodu 4. 

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2016 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavy eviduje k 31.12.2016 pohľadávky po lehote 
splatnosti vo výške 106 178,24 eura. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom roku 2015 ide o nárast 



pohľadávok o 41 317,74 eura. Z tohto dôvodu Finančná komisia žiada o dodatočné predloženie 
písomnej informácie vysvetľujúcej tento nárast (v zmysle Úlohy FK MZ č. 32). Finančná komisia 
zároveň žiada predložit písomnú informáciu ohľadom vymáhania dlhu od spoločnosti LIBRI s.r.o. 
(postup vymáhania, zádržné právo na knihy, dlhy voči Sociálnej poisťovni). 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

k bodu 5. 

Prehľad rozpočtových opatrení prijatých v IV. štvrťroku 2016 

Na prerokovanie komisie bol predložený prehľad prijatých rozpočtových opatrení v IV. štvrťroku 2016. 
Finančná komisia MZ prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 71: 

Finančná komisia MZ zobrala na vedomie prehľad rozpočtových opatrení prijatých primátorom mesta 
Trnavy a rozhodnutím štátnych orgánov v IV. štvrťroku ako aj za celý rok 2016. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

k bodu 6. 
Predseda komisie p. Ing. Bošnák na záver stretnutia poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní.  
Členovia komisie sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční dňa 24.4.2017 
o 15,30 hodine.  
 
 
 
 

       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 23.3.2017 


