
Zápisnica 
 

z 18. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 24. apríla 2017 o 15,30 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Juraj Mikulčík 
       
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh a uznesení 

3. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 

4. 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 

5. Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 

a 201/2007 

6. Žiadosti o odpustenie dlhu a poplatkov z omeškania 

7. Rôzne 

 
k bodu 1. 
Otvorenie 
Zasadnutie otvoril predseda komisie p. Ing. Bošnák. Privítal členov komisie a oboznámil 
ich s programom rokovania. Navrhol do programu v bode rôzne zaradiť materiál „Výbor pre audit“. 
Členovia komisie súhlasili s programom rokovania  a program schválili bez pripomienok. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 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 Bxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Na nasledujúce rokovanie žiada Finančná komisia MZ predložiť informáciu o stave vymáhania 
poplatkov z omeškania z dôvodu nesplnenia podmienky pre ich odpustenie. 
k Úlohe FK MZ č. 32 
Finančná komisia MZ predloženú písomnú informáciu vysvetľujúcu nárast pohľadávok po lehote 
splatnosti na Správe kultúrnych a športových zariadení  zobrala na vedomie. 
Úlohy a uznesenia prijaté vo volebnom období 2010 – 2014: 
k Uzneseniu FK MZ č. 115 (Jana Mxxxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania) 
Členovia Finančnej komisie MZ zobrali na vedomie informáciu o pozastavení  výkonu exekúcie Mgr. 
Lančaričom, s podmienkou úhrady dlhu do 27.4.2017. V prípade nezaplatenia, bude dlžníčka 
exekučne vyprataná z bytu.  
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 3. 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 
O predkladanom materiáli podrobne informovala členov komisie p. Ing. Burzová. Podrobne 
informovala o výsledku hospodárenia mesta, vyhodnotila rozpočet v členení na bežný, kapitálový 
a finančné operácie. Informovala o navrhovanom presunutí investičných akcií prostredníctvom 
záverečného účtu do rozpočtu mesta na rok 2017. Dôvody, z ktorých je navrhovaný presun väčšieho 
počtu  investičných akcií do nasledujúceho roka vysvetlil Ing. Béreš. Ing. Krátky predniesol stanovisko 
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2016 a hodnotiacej správe za rok 2016, 
v ktorom odporučil Mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál bez výhrad. Finančná komisia prijala 
nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 72: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu Záverečný účet mesta Trnavy 
za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 odporúča Mestskému zastupiteľstvu Záverečný účet 
mesta Trnavy za rok 2016 a hodnotiacu správu za rok 2016 schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
Hlasovanie členov FK MZ: 8 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 



k bodu 4. 
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 
Predkladaný materiál predstavila vedúca OE p. Ing. Bigasová. O investičných akciách v jednotlivých 
programoch informoval p. Ing. Béreš. Členovia komisie sa zaoberali jednotlivými položkami 
navrhovanými v 2. aktualizácii. Ing. Bošnák navrhol vyradiť z 2. aktualizácie rozpočtu položku 
rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika II. (potrebné doriešiť princíp a spôsob 
spolufinancovania). O návrhu hlasovali členovia FK MZ nasledovne: 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 2 proti/ 1 zdržali sa 
Pri prerokovávaní akcie cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta dal Ing. Halada návrh 
na vyradenie tejto akcie z 2. aktualizácie rozpočtu (potrebné majetkovoprávne vysporiadanie). 
O návrhu hlasovali členovia FK MZ nasledovne: 
Hlasovanie členov FK MZ: 4 za/ 2 proti/ 1 zdržali sa 
Členovia komisie požiadali p. Ing. Béreša o doplnenie informácií na Mestskú radu ohľadne 
pripravovaného projektu na území Kočišské. 
Ing. Halada navrhol vyradiť z 2. aktualizácie rozpočtu položku rekonštrukcia športového areálu AŠK 
Slávia. Navrhol, aby bolo mestské zastupiteľstvo o tejto akcii podrobnejšie informované -  napr. v bode 
rôzne. O návrhu hlasovali členovia FK MZ nasledovne: 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 2 proti/ 1 zdržali sa 
Členovia komisie následne hlasovali o materiáli 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 
a prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 73: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu 2. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 2. aktualizáciu rozpočtu 
mesta Trnavy na rok 2017 schváliť s výnimkou nasledujúcich investičných akcií: 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie M. Kopernika II., 

 cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta, 

 revitalizácia športového areálu AŠK Slávia. 
Hlasovanie členov FK MZ: 7 za/ 1 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 5. 

Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ  200/2007 

a 201/2007 

Členovia komisie po prerokovaní predloženého materiálu prijali nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 74: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní berie na vedomie predložený materiál 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 200/2007 
a 201/2007 a odporúča Mestskej rade zobrať na vedomie materiál Informatívna správa o štádiu 
vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 200/2007 a 201/2007. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

 
k bodu 6. 

Žiadosti o odpustenie dlhu a poplatkov z omeškania 

Peter Pxxxxxxxx, Trnava – poplatok z omeškania 
Členovia komisie sa zaoberali predloženou žiadosťou o odpustenie poplatkov z omeškania. 
Zo stanoviska predkladaného STEFE Trnava, s.r.o. vyplýva, že žiadateľ uhradil celú dlžnú istinu 
a väčšiu  časť poplatkov z omeškania. FK MZ po prerokovaní žiadosti  prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 76: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva žiada správcu bytových priestorov STEFE Trnava, s.r.o. 
o vyčíslenie výšky splatených poplatkov z omeškania. V prípade, že žiadateľ uhradil viac ako 10 % 
z pôvodnej výšky poplatkov z omeškania, Finančná komisia súhlasí s odpustením zvyšných poplatkov 
z omeškania. V prípade, že nebude splatených viac ako 10 % poplatkov z omeškania, komisia trvá 
na splatení 10 % poplatkov z omeškania. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
Darina Sxxxxxxxx, Bratislava – odpustenie dlhu 
Na prerokovanie do Finančnej komisie MZ bola doručená žiadosť o odpustenie dlhu. Výška 
pohľadávky presiahla sumu 200 eur a o odpustení dlhu môže rozhodnúť iba Mestské zastupiteľstvo. 
Členovia komisie po prerokovaní žiadosti súhlasili s odpustením dlhu, keďže žiadateľka uhradila dlžnú 
istinu a časť zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania.  
Uznesenie FK MZ č. 77: 



Finančná komisia Mestského zastupiteľstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu odpustiť zvyšnú časť 
úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
k bodu 7. 

Rôzne – Výbor pre audit 

Na základe doručeného stanoviska spracovaného odborom právnym a majetkovým sa členovia FK 
MZ Ing. Bošnák a Ing. Halada vzdali členstva vo Výbore pre audit. Ing. Bigasová informovala 
prítomných, že sa podarilo osloviť Ing. Libušu Šulganovú – audítorku a doc. Ing. Annu Látečkovú, 
PhD, ktoré prijali členstvo vo Výbore pre audit. S členstvom vo Výbore súhlasil aj člen FK MZ – 
neposlanec Ing. Robert Schmidt. Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK MZ č. 75: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu Zriadenie výboru 
pre audit odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu členov Výboru pre audit: 

- Ing. Libuša Šulganová 
- doc. Ing. Anna Látečková, PhD. 
- Ing. Robert Schmidt 

Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 

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 19.6.2017 
o 15,30 hodine.  
 
 
 
 

       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

               predseda FK MZ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Bergerová 

          sekretár FK MZ 

V Trnave, dňa 2.5.2017 

 


