Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
21. 02. 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Prítom ní:
Rom an K rištof - predseda kom isie
Č lenovia komisie:
Jo zef Raučina
Mgr. Tatiana Draková
Peter Lupták
Ing. Alena N itrianska
G arant komisie:
Ing. Anna H udcovská
N ehlasujúci zam estnanec MsÚ:
Ing. M artin Ďuďák
Mgr. Zuzana Frajková Ď urm eková - prim átorka m esta
JUDr. Eva Kvocerová - prednostka MsÚ
JUDr. Ivan Eckm an - právnik M esta

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.
4.

O tvorenie zasadnutia a predstavenie členov kom isie
Inform ácia o prenajatom m ajetku m esta T renčianske Teplice - športový areál v Trenčianskych
Tepliciach
Žiadosti od občanov
Rôzne

1. Otvorenie zasadnutia a predstavenie členov komisie
Predseda kom isie otvoril rokovanie kom isie, privítal všetkých prítom ných a zároveň predstavil
členov kom isie. Uviedol, že všetci členovia kom isie obdržali pozvánku na zasadnutie kom isie. Na
zasadnutí poslancov M sZ s prim átorkou m esta bolo navrhnuté, aby bol do program u rokovania
kom isie zaradený aj návrh rozpočtu m esta na rok 2019. Prim átorka m esta navrhla, aby z čisto
praktického hľadiska boli n ajskôr prerokované žiadosti od občanov, nakoľko je tu prítom ný aj právnik
m esta, ak by bolo potrebné niečo zodpovedať. T akže bod č. 3 sa presunul pred bod 2 a zaradil sa
nový bod č. 5 - návrh rozpočtu m esta na rok 2019.

2. Žiadosti od občanov
Ing. H udcovská uviedla, že všetky žiadosti, ktoré sú predm etom dnešného rokovania kom isie boli
prerokované aj na kom isii pre výstavbu a dopravu.

a/ žiadosť p. Mariána Lezu, Trenčianske Teplice o odpredaj pozemku KNE pare. č. 2722 ostatné plochy o výmere 882 m2
Jedná sa o pozem ok v časti Kaňová, sm erom na Kolačín. O odkúpenie pozem ku žiada z dôvodu
scelenia pozem ku so svojim i pozem kam i. Pozem ky, ktoré vlastní, nie sú vša k v jeh o vlastníctve
v celosti, ale v určitých podieloch. Na rokovaní kom isie výstavby a dop ra vy bolo odporučené, aby si
žiadateľ najskôr vysporiadal zvyšné sp oluvlastnícke podiely na pozem ku KNC pare. č. 1340, kde je
vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 3/7 a následne je m ožné sa touto žiadosťou zaoberať o pätovne
s tým, že by sa časť pozem ku odčlenila geom etrickým plánom pričlenila k susedném u pozem ku,
pričom sa nevytvára sam ostatný nový pozem ok. Naviac odpredajom tohto pozem ku v celosti
v súčasnosti by sa zabránilo vstupu na pozem ok, ktorý je vo vlastníctve inej fyzickej osoby.

Uznesenie č. 1/2019
Kom isia pre financie a m ajetok neodporúča v súčasnosti odpredať pozem ok KNE pare. č. 2722 ostatné plochy o vým ere 882 m 2. O dporúča žiadateľovi najskôr si vysporiadať zvyšné spoluvlastnícke
podiely na pozem ku KNC pare. č. 1340, ktorého je spoluvlastníkom v podiele 3/7. N ásledne by sa za
účelom predaja z pozem ku KNE pare. č. 2722 na základe GP odčlenila časť pozem ku a pričlenila
k jeh o pozem ku, ktorý by bol v jeh o vlastníctve v celosti.
H lasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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b/ Žiadosť p. Alexandry Stafy, Trenčianske Teplice a spoluvlastníkov garáže o odpredaj
časti pozemku pod garážou na pozemku KNC 1873/5 o výmere 1 1 m 2
Pani A lexandra Stafa, Trenčianske Teplice, Edita C hottová, T renčianske T eplice a Juraj Chott,
T renčianske Teplice sú spoluvlastníkm i garáže so súp. číslom 1523 stojacej na pozem ku KNC pare. č.
1873/5, k. ú. T renčianske Teplice. T ento pozem ok nie je evidovaný na liste vlastníctva. Z dôvodu
vysporiadania si pozem ku pod garážou požiadali spoluvlastníci garáže o odpredaj časti pozem ku KNE
pare. č. 2742 - ostatné plochy o vým er 11 m 2. M enovaní doložili aj znalecký posudok na určenie
hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je stanovená vo výške 24,86 Eur/m 2, čo za vým eru 11 m 2 predstavuje
sum u 273,46 Eur.

Uznesenie č. 2/2019
Kom isia pre financie a m ajetok odporúča M sZ odpredať časť pozem ku KNE pare. č. 2742/3 ostatné plochy o vým ere 11 m 2 v časti vym edzenej parcelou KNC pare. č. 1873/5 na základe
geom etrického plánu č. 43468608-85/18 vyhotoviteľa Tom áša Bad’uru, Kpt. N álepku 21, Trenčín zo
dňa 27. 7. 2018, overeného O kresným úradom Trenčín dňa 6. 8. 2018 pani Edite C hottovej, SNP 42,
T renčianske Teplice v podiele 2/4, pani A lexandre Stafa, SNP 10, T renčianske T eplice v podiele 'A
a pánovi Jurajovi Chottovi, SNP 44, T renčianske Teplice v podiele 14 za cenu 24,86 E ur/m 2. C elková
sum a za odpredaj časti pozem ku o vým ere 11 m 2 predstavuje sumu 274,36 Eur.
H lasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

c/ Žiadosť p. Lucie Pind’ákovej, SNP 7, Trenčianske Teplice o odkúpenie časti pozemku
KNC pare. č. 2016/1 o výmere cca 430 m2
M enovaná požiadala M esto T renčianske Teplice o m ožnosť odkúpenia časti pozem ku KNC pare.
č. 2016/1 - ostatná plocha o vým ere cca 430 m 2 za účelom postavenia garáže. P ozem ok sa
nachádza v blízkosti športového areálu na sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach, pri garážach
v kam eňolom e. Ž iadosť bola aj predm etom rokovania kom isie výstavby a dopravy, kde bolo
odporučené, aby boli upovedom ení aj vlastníci susediacich pozem kov, že túto časť pozem ku ide
m esto predávať. Keďže sa jedná o dosť veľkú vým eru pozemku, predaj by sa mal uskutočniť form ou
obchodnej verejnej súťaže. Je nutné taktiež dať vypracovať geom etrický plán na odčlenenie časti
pozem ku.

Uznesenie č. 3/2019
Kom isia pre financie a m ajetok odporúča MsÚ dať vypracovať geom etrický plán na odčlenenie
časti pozem ku KNC pare. č. 2016/1 - ostatná plocha o vým ere cca 430 m 2 a taktiež vypracovanie
znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. N ásledne odporúča M sZ
o dpredať novovytvorený pozem ok form ou obchodnej verejnej súťaže s tým, že náklady spojené
s vypracovaním geom etrického plánu a znaleckého posudku bude hradiť víťaz súťaže.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

d/ Žiadosť p. Romana Rindáka, Trenčianske
pozemkov za účelom zcelenia pozemkov

Teplice

o odpredaj

novovytvorených

M enovaný požiadal o odkúpenie odčlenených časti pozem kov podľa GP. Jedná sa o pozem ky
KNC pare. č. 1036/19 - orná pôda o vým ere 18 m2, pare. č. 2701/36 - zastavaná plocha a nádvoria
o vým ere 44 m2, pare. č. 2701/37 - zastavaná plocha a nádvoria o vým ere 1m2 a pare. č. 2784/4 vodné plochy o vým ere 21 m2 . U vedená žiadosť bola predm etom rokovania kom isie pre výstavbu
a dopravu, ktorá pozem ok s druhom pozem ku vodné plochy neodporučila odpredať a ostatné
pozem ky treba posúdiť, ako boli zam erané geom etrickým plánom, aby nedošlo k ďalšiem u zúženiu
cesty, ktorá tadiaľ prechádza. Ide o to, či sa tieto novovytvorené pozem ky nachádzajú pred plotom
alebo za plotom pri rodinnom dom e. Preverí sa u geodeta, ktorý vypracoval g eo m e trický plán, čo bolo
geom etrickým plánom zam erané, skutkový stav nehnuteľností.

Uznesenie č. 4/2019
Kom isia pre financie a m ajetok sa stotožňuje so stanoviskom kom isie pre výstavbu a dopravu
a uvedenou žiadosťou sa bude opätovne zaoberať až bude doložený výstup od geodeta o skutkovom
zam eraní stavu geom etrickým plánom .
H lasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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e/ Ponuka na usporiadanie užívacích vzťahov na pozemku KNE pare. č. 2027 v mene
piatich spoluvlastníkov pozemku
JU D r. Helena Bognerová, advokátka, Trenčín zastupuje 5 spoluvlastníkov pozem ku KNE pare. č.
2027 - orná pôda o vým ere 205 m 2. Tento pozem ok dlhodobo využívajú T ech nické služby m esta
T renčianske Teplice. N achádza sa na ňom sčasti zberný dvor. C elková vým era spoluvlastníckych
podielov predstavuje vým eru 102,5 m 2. Už v m inulom roku boli M estu T renčianske Teplice ponúknuté
tieto spoluvlastnícke podiely na odkúpenie, s čím v tom čase m esto nesúhlasilo. N ásledne bolo
navrhnuté uzatvorenie nájom nej zm lu vy s c é n o u nájm u 18,- Eur/m 2, resp. neskôr 15,- E ur/m 2.
S takouto cenou za prenájom časti pozem ku taktiež m esto nesúhlasilo. V súčasnosti je ponuka na
nájom né vo výške 10 % z všeobecnej hodnoty pozem ku podľa znaleckého posudku. Všeobecná
hodnota pozem ku je stanovená vo výške 27,60 E ur/m 2. Ponuka bola predm etom rokovania kom isie
pre výstavbu a dopravu, ktorá odporučila tieto spoluvlastnícke podiely na pozem ku odkúpiť. Po
diskusii k tejto tém e členovia kom isie pre financie a m ajetok odporučili, aby boli tieto spoluvlastnícke
podiely odkúpené za cenu podľa zn alecké ho posudku s tým , že sa ešte bude rokovať o m ožnosti
d ohody nevym áhania nájom ného za predchádzajúce roky.

Uznesenie č. 5/2019
Kom isia pre financie a m ajetok odporúča M sZ odkúpiť spoluvlastnícke podiely na pozem ku KNE
pare. č. 2027 - orná pôda o vým ere 205 m 2:
M UDr. Peter Bogner, Brezová č. 4, T renčín - sp oluvlastnícky podiel 1/16
V iera Barátová, J. Zem ana č. 65, Trenčín - sp oluvlastnícky podiel 1/16,
M UDr. M agdaléna Fabiánová, kpt. N álepku č. 2, Trenčín - sp oluvlastnícky podiel 1/16,
M UDr. R udolf Benedikt, Soblahovská č. 11, Trenčín - spoluvlastnícky podiel 1/16
Jirí Pirko, Nádražní 847, T ýnište nad Orlici, ČR - spoluvlastnícky podiel 1/S za cenu 27,60
E ur/m 2 s tým, že m enovaní nebudú m ať iné nároky na nájom né za predchádzajúce roky.
H lasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

3.

Informácia o prenajatom majetku
v Trenčianskych Tepliciach

mesta

Trenčianske

Teplice

-

športový

areál

Č lenov kom isie s uvedenou problem atikou oboznám ila prim átorka m esta - Mgr. Z uzana Frajková
Ď urm eková. K danej tém e uviedla:
N ájom ná zm luva na športový areál bola podpísaná v r. 2009 na 40 rokov, boli k nej podpísané
3 dodatky, nájom né bolo stanovené vo výške 16 596,95 Eur, zm luva je v utajenom režim e.
Za odplatu je tento areál p oskytovaný organizovaném u športu prostredníctvom občianskeho
združenia M ŠK Slovan T renčianske Teplice.
V roku 2018 bol zverejnený zá m e r odpredať časť tohto športového areálu na sídlisku SN P za
1,- Euro, k tom uto však nedošlo a ani to nebolo predm etom rokovania poslan cov MsZ.
15. januára 2019 prišla na M esto žiadosť
o 100 % zníženie výšky nájm u z dôvodu
neudržateľnosti súčasnej situácie ohľadne vzájom ných finančných podm ienok.
S poločnosti Bianca plus odišiel list, že to nie je m ožné a navrhli sm e sp oločné stretnutie
k danej tém e, zatiaľ bez odozvy.
F aktúry za nájom né boli vystavované štvrťročne, nájom né zaplatili m estu až koncom roka.
D otácie pre M ŠK Slovan T renčianske T eplice boli tom uto o bčianskem u združeniu
schvaľované a poskytované priam o z rozpočtu, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových
pravidlách. Hlavný kontrolór vyúčtovanie dotácie poskytnutej M ŠK Slovan posledné 3 roky
nekontroloval, lebo mu to odm ietli dať.
V súčasnosti MŠK Slovan požiadalo o dotáciu v súlade s VZN (v rám ci d otácií) vo výške 48
tis. Eur, ak bude nájom né Bianca plus odpustené, ak nebude odpustené, ta k v sum e 65 tis.
Eur.
Pani prednostka uviedla, že priam o v rozpočte m esta môžu byť n arozpočtované len finančné
p rostriedky pre právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto. M esto nie je zakladateľom M ŠK
Slovan Trenčianske Teplice.
K danej tém e sa vyjadrili nielen členovia kom isie pre financie a m ajetok ale aj občania m esta pani Škvareninová, pán JUDr. Látal, pán Mano. Z rozpravy k daném u bodu vyplynulo, že aj keď
sa jed ná o zložitú problem atiku, treba k tejto tém e pristupovať opatrne, nech to riešia právnici,
resp. nech rozhodne súd.
Právnik m esta JUDr. Eckm ann v stručnosti objasnil prítom ným niektoré časti z uzatvorenej
nájom nej zm luvy uzatvorenej m edzi M estom T renčianske Teplice a spoločnosťou N om ar, s. r. o.
Bratislava. N iektoré ustanovenia zm luvy sú diam etrálne odlišné, ako bolo schválené uznesenie
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MsZ. V prípade zrušenia nájomnej zmluvy vyvstáva otázka čo ďalej. Čo s investíciami, ktoré tam
investoval nájomca.
Člen komisie Raučina mal dotaz, či nie je možné danú zmluvu odtajniť.
Predseda komisie pán Krištof uviedol, že v prvom rade ide o to, aby deti a mládež športovali, aby
sme šport v meste podporovali.
Prítomní sa zhodli na tom, že by malo byť MŠK Slovan Trenčianske Teplice vyzvané na spoločné
rokovanie spolu s predstaviteľmi mesta a členmi komisie pre šport a mládež a komisie pre financie
a majetok.
Uznesenie č. 6/2019
Komisia pre financie a majetok odporúča mestu vypracovať právnu a finančnú analýzu jednak
nájomnej zmluvy a jednak spôsobu financovania MŠK Slovan Trenčianske Teplice. Na základe
záverov tejto analýzy potom bude mesto postupovať ďalej. Komisia ďalej berie na vedomie, že
100% zníženie výšky nájomného pre spoločnosť Bianca plus, s. r. o. Nové Zámky nie je možné.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
4.

Rôzne
V tomto bode členovia komisie pre financie a majetok sa zaoberali návrhom rozpočtu mesta
Trenčianske Teplice na rok 2019 - príjmovou časťou rozpočtu mesta. Celkové príjmy rozpočtu
mesta sú navrhnuté vo výške 5 391 361 Eur, z toho:
bežné príjmy 3 322 269 Eur vrátane bežných príjmov ZŠ 95 300 Eur a bežných príjmov TSM
23 100 Eur,
kapitálové príjmy 1 304 586 Eur,
finančné operácie 764 506 Eur.
Na jednotlivé otázky členov komisie ohľadom príjmov rozpočtu odpovedal Ing. Martin Ďudák
- referent pre rozpočtovanie a strategické plánovanie.
Zároveň v stručnosti rozobral jednotlivé druhy príjmov rozpočtu:
a/ bežné príjmy - ich výška predstavuje 3 322 269 Eur. Najväčším bežným príjmom sú podielové
dane poukazované zo štátu v sume 1 523 057 Eur, ďalej miestne dane a poplatky v sume 734 650
Eur, nájomné v sume 165 900 Eur. Ďalšie bežné príjmy sú za predaj výrobkov, tovarov a služieb
(opatrovateľská služba, ZUŠ - školné a zápisné, výber parkovného,...) dotácie zo štátneho
rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy (dotácia na cestnú dopravu, matriku,
stavebný úrad, životné prostredie, normatívne financovanie základnej školy, vzdelávacie poukazy
pre deti v MŠ, prezidentské voľby, voľby do europarlamentu), príjmy zo štátneho rozpočtu okrem
transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu (dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi, na
učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, na zariadenie pre seniorov),
b/ kapitálové príjmy - rezervný fond v sume 110 506 Eur
b/ úver zo ŠFRB v sume 654 000 Eur a dotácia z MVDSR v sume 436 000 Eur na nájomné byty
v budove bývalej nemocnice
c/ NFP kapitálový na budovu MsÚ a TSM v sume 777 158 Eur (85 %) a NFP kapitálový na budovu
MsÚ a TSM v sume 91 428 Eur (10 %).
d/ bežné príjmy ZŠ v sume 95 300 Eur, bežné príjmy TSM 23 100 Eur.
V súvislosti s príjmami rozpočtu mesta členovia komisie rozoberali aj problematiku fungovania
knižnice, premietania filmov v kine, poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta, výber
parkovného na parkoviskách, problematika platenia nájomného spoločnosťou Termia, s. r. o.
Trenčianske Teplice.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že ďalšie zasadnutie komisie pre financie a majetok bude
dňa 6. 3. 2019 o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ s témou výdavková časť rozpočtu mesta na rok
2019. Na záver predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna - garant komisie
Trenčianske Teplice 21. 02. 2019
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Roman Krištof
predseda komisie
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