
Zápisnica 
 

z 12. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
konaného dňa 30. januára 2012 o 15,00 hod. na Trhovej ulici č. 3, 

v zasadačke prednostky mesta Trnavy, v miestnosti č. 142 
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Ospravedlnená: JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
  Ing. Janka Drábiková 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sadení na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava 
3. Informatívna správa k problematike hazardných hier na území mesta Trnava 
4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na rok 2012 
5. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
6. Kontrola úloh a uznesení 
7. Žiadosti o úľavy 
8. Rôzne 
 
 
k bodu 1. 
Zasadnutie FK MZ otvoril predseda Ing. Bošnák a privítal členov finančnej komisie mestského 
zastupiteľstva. Prítomní členovia FK MZ sa dohodli na zmene poradia programu zasadnutia uvedeného 
v pozvánke, upravený program zasadnutia je uvedený vyššie. 
 
 
k bodu 2. 
Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava 
PhDr. Marcela Šimiková oboznámila prítomných s predloženým materiálom. Po vzájomnej diskusii 
k predloženému materiálu prijali členovia finančnej komisie nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 53: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený materiál a odporúča 
v predloženom materiáli Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava: 

 v bode 1., odsek 1. stanoviť výšku nájomného na 0,20 eura/m²/deň, 

 v bode 1., odsek 3. stanoviť výšku zmluvnej pokuty vo výške 3-násobku ceny nájmu za m² 
a deň. 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po zapracovaní navrhovaného nového znenia v bode 1., 
odseku 1. a 3. odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam 
zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava 
schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 5 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 3. 
Informatívna správa k problematike hazardných hier na území mesta Trnava 
PhDr. Marcela Šimiková oboznámila prítomných s predloženým materiálom. Po vzájomnej diskusii 
k predloženému materiálu navrhujú členovia finančnej komisie do materiálu na str. 7, v piatej vete 
doplniť text nasledovne: 
Evidencia vydávaných licencií a vyrubenie správneho poplatku „vo výške 1 493,50 eura za každý 
výherný prístroj podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
položka 140 písm. a) ods. 3.“ je vykonávaná ... 



Uznesenie FK MZ č. 54: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predloženú informatívnu správu 
k problematike hazardných hier na území mesta Trnava a odporúča pracovať na návrhu VZN tak, aby 
bol návrh VZN v priebehu mesiaca jún 2012 prerokovaný na komisiách a predložený na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva dňa 25.9.2012. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 4. 
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského 
zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na rok 2012 
Mgr. Maková oboznámila prítomných členov finančnej komisie s predloženým materiálom. Členovia 
finančnej komisie po prerokovaní predloženého materiálu prijali nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie FK MZ č. 55: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený návrh VZN o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území 
mesta Trnava na rok 2012 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu VZN o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava 
na rok 2012 schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 5. 
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
Ing. Burzová prítomných členov komisie oboznámila s predloženým materiálom. JUDr. Ing. Pacalaj 
v diskusii predniesol otázku, či sa v prípade zomrelého xxxxxxxxxxx uplatnila pohľadávka v dedičskom 
konaní. 
Stanovisko Strediska sociálnej starostlivosti: 
Žiadosť o odpis pohľadávky vo výške 449,18 eura po nájomníkovi z ubytovne Kollárova č. 24 v Trnave 
– xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, zomr. xxxxxxxxx, ktorý vznikol  z dôvodu nezaplatenia nájomného v roku 
2009 vychádza zo skutočnosti, že zomrelý žil sám, dlhodobo  bol nezamestnaný a nemajetný, spáchal 
samovraždu pravdepodobne z dôvodu sociálnej núdze a nemal žiadne deti, manželka mu zomrela 
v roku 2009 a v súčasnosti nie je možné vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Dedičské konanie bolo 
zastavené pre nemajetnosť. 
 
Uznesenie FK MZ č. 56: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený návrh na odpis 
nevymožiteľných pohľadávok a odporúča Mestskému zastupiteľstvu návrh na odpis nevymožiteľných 
pohľadávok schváliť. 
Hlasovanie členov FK MZ: 6 za/ 0 proti/ 0 zdržali sa 
 
 
k bodu 6. 
Kontrola úloh a uznesení 
Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie plnenie úloh a uznesení 
predložených v písomnej forme. 
 
Smernica spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. o postupe vymáhania pohľadávok – pripomienky 
a stanoviská od členov komisie 
JUDr. Peter Sopko a JUDr. Ing. Peter Pacalaj predložili prítomným členom finančnej komisie spoločné 
stanovisko s odporúčaniami a postrehmi k smernici. JUDr. Peter Sopko a JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
navrhujú smernicu prepracovať. 
 
Úloha č. 28: 
Sekretár komisie zašle spracované odporúčania a postrehy k smernici spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
o postupe vymáhania pohľadávok na preštudovanie na Odbor právny a majetkový, MsÚ. 
 
 
 
 



Úloha č. 29: 
Sekretár komisie pozve zástupcov spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. a zástupcov Odboru právneho 
a majetkového, MsÚ k prerokovaniu odporúčaní k smernici na zasadnutie finančnej komisie, ktoré sa 
uskutoční 27.2.2012. 
 
 
k bodu 7. 
Žiadosti o úľavy 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálov zaujala stanovisko ku každej 
žiadosti jednotlivo. Úlohy, uznesenia a hlasovanie členov FK MZ sú uvedené v Prílohe č. 1. 
 
 
k bodu 8. 
Rôzne 
Ďalší termín zasadnutia finančnej komisie: 
 27.2.2012 o 15,00 hod. (pondelok). 

 
 
 
       Ing. Štefan Bošnák, v. r. 
           predseda FK MZ 
 
 
 
Zapísala: Ing. Bianka Čigášová 
         sekretár FK MZ 
V Trnave, dňa 31.1.2012 


