Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
29. 05. 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Prítomní:
Roman Krištof – predseda komisie
Členovia komisie:
Jozef Raučina
Mgr. Tatiana Draková
Ing. Alena Nitrianska
Ospravedlnený:
Peter Lupták
Ing. Anna Hudcovská – garant komisie
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková – primátorka mesta
JUDr. Eva Hroncová – prednostka MsÚ
Mgr. Michaela Fedorová – viceprimátorka mesta
Dana Gavalierová, Petra Bloudková, Veronika Priečinská - zástupkyne projektu Komunitná záhrada
Žabka
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Žiadosť o odpredaj pozemku KNC parc. č. 234, k. ú. Trenčianske Teplice
3. Žiadosť o odpredaj chodníka pred rodinným domom súp. č. 231 alebo jeho opravu, k. ú. Trenčianske
Teplice
4. Žiadosť o odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 1173/2, k. ú. Trenčianske Teplice
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku KNE parc. č. 5/2, k. ú. Trenčianske Teplice
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku KNC parc. č. 2065/12 v podiele 1/33, k. ú. Trenčín
7. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC parc. č. 2016/1 a zriadenie vecného bremena na
pozemkoch KNC parc. č. 2016/1 a parc. č. 2016/58, k. ú. Trenčianske Teplice
8. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemok KNC parc. č. 708/6, k.ú. Trenčianske Teplice
9. Žiadosť o stanovenie ceny nehnuteľnosti – kotolňa v podiele 17/1048 a strojovňa v podiele 13/1048
zapísanej na LV č. 1718, k. ú. Trenčianske Teplice
10. Projekt Komunitná záhrada Žabka
11. Žiadosť o poskytnutie súčinnosti v podobe poskytnutia informácie
12. Žiadosti o prijatie za členov komisie pre financie a majetok pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach
13. Riešenie poškodeného detského ihriska v parku
14. Rôzne
1. Otvorenie zasadnutia
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie, privítal všetkých prítomných a uviedol, že sa bude
rokovanie komisie riadiť podľa programu, ktorý bol zverejnený. Uviedol, že keďže na rokovaní komisie
sú prítomné aj zástupkyne Projektu Komunitná záhrada Žabka, bude tento bod presunutý na rokovanie
komisie hneď za otvorenie, aby mohli potom rokovanie komisie opustiť.
2.Projekt Komunitná záhrada Žabka
K tomuto projektu sa vyjadrila pani Gavalierová za TSK, odkiaľ boli poskytnuté finančné prostriedky
v roku 2017 na tento projekt. Zo strany TSK je projekt v poriadku.
Pani primátorka uviedla, že je potrebné, aby sa tomuto projektu dal režim, ako to bude fungovať,
tzn. určiť harmonogram, ako sa to bude využívať. Využívanie mestského majetku bez právneho titulu
nie je možné.
Pani prednostka dodala, že bolo rokovanie aj s riaditeľom Základnej školy A. Bagara
v Trenčianskych Tepliciach ohľadom vzniku tohto projektu. Ako uviedol, oni o tento projekt záujem
nemali a ani nemajú. Účelom komunitnej záhrady by malo byť spájanie deti, starších ľudí, strednej
generácie.
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K projektu sa vyjadrila aj pani Priečinská, ktorá sa podieľala na realizácii projektu Komunitná
záhrada „Žabka“. Uviedla, že k problematike využívania a prevádzkovania tejto komunitnej záhrady bolo
aj rokovanie s p. riaditeľom Základnej školy spolu s pani Ing. Holou. Zmluva bola ešte v r. 2017
pripravená na podpis, ale k jej podpísaniu nedošlo, lebo dostali odporúčanie, aby si založili občianske
združenie, ktoré by mohlo čerpať ďalšie granty na túto záhradu.
Pani Bloudková - na celom vyčistení záhrady a jazierka sa podieľali 3 rodiny, verejnosť nemala
o brigády na čistení záhrady záujem. Záujem nebol ani zo strany školy. Jednalo sa o priestory bývalej
školskej záhrady.
Pani primátorka uviedla, že treba vyriešiť v prvom rade bezpečnosť a proti súčasnému systému
fungovania tejto záhrady protestujú najmä učitelia ZUŠ a SSŠŠ, ktorí majú vyučovanie popoludní a ich
to tam ruší.
Pán Raučina uviedol, že to treba celé uzavrieť, doriešiť bezpečnosť, treba rokovať ešte s riaditeľom
Základnej školy, záhrada bola v dezolátnom stave, treba celý stav dotiahnuť do transparentného stavu.
Pani Bloudková – plot, ktorý tam bol, je už odstránený.
K tejto problematike sa vyjadrila aj pani viceprimátorka, ktorá uviedla, že v minulom období často
upozorňovala riaditeľa školy, že o pozemok bývalej školskej záhrady by bol záujem či už zo strany rodín,
centra Ovečka, avšak k zlepšeniu záhrady v minulosti nedošlo, až bol vypracovaný projekt.
Problematiku využitia komunitnej záhrady rozoberali aj na zasadnutí komisie pre školstvo, kultúru
a cirkev v pondelok, kde o jej využitie prejavili záujem aj niektorí zástupcovia základnej školy.
Pán Krištof – treba ďalej pokračovať v rokovaní s mestom pri hľadaní vhodného riešenia na využitie
komunitnej záhrady.
Pani Bloudková – je za zmluvu o spolupráci, aj mesto si môže dať určité podmienky do zmluvy
Pán Raučina – v prvom rade by mal byť záujem zo školy.
Pani prednostka – v tomto čase, keďže je za chvíľu mesiac jún, veľa toho nespravíme. Minimálne
pokosiť pozemok, vyčistiť a do nového roka bude dostatok času na stanovenie podmienok využívania
komunitnej záhrady. Do nájmu sa nepôjde, charakter komunitnej záhrady by mal byť zachovaný.
Materiál projekt komunitnej záhrady Žabka bol predložený na rokovanie komisie pre financie a majetok,
aby sa doriešilo využívanie mestského majetku, ktorý sa doteraz užíval bez právneho titulu.
Pani Bloudková – očakávali sme, že zo strany mesta nám budú predostreté nejaké podmienky
a návrhy
Pán Raučina – či by to nemohlo fungovať ako mestská komunitná záhrada s jednotlivými
vyvýšenými políčkami?
Uznesenie č. 7/2019
Komisia pre financie a majetok odporúča doriešiť zmluvu o spolupráci za určitých podmienok s
mestom, školou a komunitou, aby to plnilo účel komunitnej záhrady. Je potrebné opakovane rokovať
s vedením základnej školy od budúceho školského roka o možnostiach využitia komunitnej záhrady pre
deti školy, krúžky, družinu.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Žiadosť o odpredaj pozemku KNC parc. č. 234, k. ú. Trenčianske Teplice
Žiadosť o odpredaj tohto pozemku parcela KNC č. 234 bola p. Raučinom v minulosti podaná
viackrát. Jedná sa o pozemok v centre mesta Trenčianske Teplice, kde žiadateľ je vlastníkom okolitých
pozemkov. Nakoľko je žiadateľ v súčasnoti poslancom MsZ v Trenčianskych Tepliciach, pozemok je
možno odpredať podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí len formou obchodnej verejnej súťaže.
Po rozprave k tejto problematike pán Raučina navrhol tento bod neprerokovať na tomto zasadnutí
komisie a svoju žiadosť o odpredaj pozemku parcela KNC č. 234 stiahol s tým, že si podá novú žiadosť
o kúpu pozemku parcela KNC č. 234 spolu aj s odkúpením časti pozemku parcela KNC č. 211/2
odčleneného podľa GP.
4.Žiadosť o odpredaj chodníka pred rodinným domom súp. č. 231 alebo jeho opravu, k. ú.
Trenčianske Teplice
Pani Ing. Nitrianska Alena si podala žiadosť na Mesto Trenčianske Teplice o odkúpenie chodníka
pred ich rodinným domom alebo o jeho opravu Mestom Trenčianske Teplice. Chodník je v dezolátnom
stave, povrch chodníka je nerovnomerný, jej manžel je ťažko chorý. Časť chodníka je na ich pozemku,
časť na mestskom pozemku. Problematika opravy chodníkov v meste Trenčianske Teplice bola
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prerokovaná aj na rokovaní komisie pre výstavbu a dopravu. Treba to nechať posúdiť stavbárom, či sa
jedná o chodník alebo nie.
Uznesenie č. 8/2019
Komisia pre financie a majetok odporúča celú problematiku posúdenia žiadosti o opravu chodníka
pred rodinným domom súp. č. 231 prerokovať na zasadnutií komisie pre výstavbu a dopravu.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Žiadosť o odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 1173/2, k. ú. Trenčianske Teplice
Pani Alžbeta a František Šťastní, Trenčianske Teplice doručili dnes na Mestský úrad list – Zrušenie
žiadosti o odkúpenie časti pozemku parcela KNC parc. č. 1173/2 z rodinných dôvodov. Z tohto dôvodu
komisia uvedenú žiadosť neprejednávala.
6.Žiadosť o odkúpenie pozemku KNE parc. č. 5/2, k. ú. Trenčianske Teplice
Spoločnosť MANO INVEST, a.s. Bratislava požiadala Mesto Trenčianske Teplice o odpredaj
pozemku parcela KNE č. 5 o výmere 59 m2, zapísaného na LV č. 2435. Dôvodom odkúpenia pozemku
je, že spoločnosť je vlastníkom susediaceho pozemku parcela KNC č. 8/5 a uvedenú parcelu chcú
využiť na výstavbu parkovacích miest pre projekt „Polyfunkčný objekt Pro Salute Trenčianske Teplice prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“.
O tento istý pozemok požiadala o odkúpenie aj pani Terézia Boszhardová, Trenčianske Teplice.
Menovaná tvrdila, že pri kúpe domu v minulosti, kupovala aj pozemok okolo domu, a preto sa obrátila
na určité orgány činné v trestnom konaní ohľadom určenia neplatnosti kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti:
budova súp. č. 279 na parc. č. 6 a pozemok KNC parc. č. 6.
Uznesenie č. 9/2019
Komisia pre financie a majetok neodporúča MsZ v súčasnosti predávať pozemok parcela KNE č. 5
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, k. ú. Trenčianske Teplice zapísaný na LV č. 2435.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
7.Žiadosť o odkúpenie pozemku KNC parc. č. 2065/12 v podiele 1/33, k. ú. Trenčín
Pán Michal Rizman, Trenčín požiadal o odkúpenie pozemku parcela KNC parc. č. 2065/12 o výmere
39 m2 v k. ú. Trenčín, ktorého je Mesto Trenčianske Teplice spoluvlastníkom v podiele 1/33. Jedná sa
o nadobecný majetok, kde vlastníkom v podiele 29/33 je TVK, a.s. Trenčín, Mesto Nemšová, Mesto
Stará Turá a Obec Štvrtok je tiež spoluvlastníkom každý v podiele 1/33.
Uznesenie č. 10/2019
Komisia pre financie a majetok neodporúča MsZ v súčasnosti odpredávať spoluvlastnícky podiel
vo veľkosti 1/33 z pozemku parcela KNC 2065/12 – zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 39 m 2,
k. ú. Trenčín. Odporúča prerokovanie žiadosti až po predložení LV, ktorým žiadateľ preukáže väčšinové
vlastníctvo k pozemku.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
8.Žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC parc. č. 2016/1 a zriadenie vecného bremena na
pozemkoch KNC parc. č. 2016/1 a parc. č. 2016/58, k. ú. Trenčianske Teplice
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava požiadala Mesto Trenčianske Teplice o odpredaj časti
pozemku parcela KNC č.2016/1 o výmere 17 m2 za účelom výstavby transformačnej stanice a zároveň
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 2016/1 a 2016/58 pre potreby uloženia
elektrického vedenia. Pozemky sa nachádzajú v dolnej časti sídliska SNP oproti TSM Trenčianske
Teplice. Vecné bremeno môže byť zriadené bezodplatne alebo odplatne. Na cenu vecného bremena
môže byť vypracovaný znalecký posudok, alebo môže byť cena určená. Po diskusii členov komisie bola
určená cena 25,- Eur/m2 za kúpu pozemku a aj za zriadenie vecného bremena.
Uznesenie č. 11/2019
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť:
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a/ odpredaj časti pozemku parcela KNC č. 2016/1 – ostatná plocha o výmere 17 m2 odčleneného na
základe porealizačného geometrického plánu za sumu 25,- Eur/m2 na výstavbu transformačnej stanice
pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., Čulenova 6, Bratislava z dôvodu prípadu hodného osobitného
zreteľa.
b/ zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. Čulenova 6, Bratislava pre
potreby uloženia elektrického vedenia, ktoré je navrhované na pozemkoch parcela KNC č. 2016/1 a č.
2016/58 na základe porealizačného geometrického plánu za sumu 25,- Eur/m2
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
9.Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemok KNC parc. č. 708/6, k. ú. Trenčianske Teplice
Spoločnosť SESTAV, s.r.o. Ilava ponúka Mestu Trenčianske Teplice na odpredaj nehnuteľnosti v
tesnej blízkosti „Polyfunkčného bytového domu s prevahou bývania“ v Trenčianskych Tepliciach. Jedná
sa o odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KNC č. 708/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
534 m2, k. ú. Trenčianske Teplice, odčleneného na základe geometrického plánu a na nej vybudovanej
pozemnej asfaltovej komunikácie a verejného osvetlenia, ktoré majú charakter inžinierskej siete.
Nehnuteľnosti sú ponúkané za sumu 1,- Euro bez DPH.
Uznesenie č. 12/2019
Komisia pre financie a majetok neodporúča MsZ v súčasnosti odkupovať novovytvorený pozemok
parcela KNC č. 708/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 534 m2, k. ú. Trenčianske Teplice a na
ňom vybudovanú pozemnú asfaltovú komunikáciu a verejné osvetlenie od spoločnosti SESTAV, s. r. o
Ilava za sumu 1,- Euro bez DPH.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
10.Žiadosť o stanovenie ceny nehnuteľnosti – kotolňa v podiele 17/1048 a strojovňa
v podiele 13/1048 zapísanej na LV č. 1718, k. ú. Trenčianske Teplice
Spoločnosť Termia, s. r. o. Trenčianske Teplice požiadala Mesto Trenčianske Teplice na základe
žiadosti vlastníka bytu v dome SNP 144/61 v Trenčianskych Tepliciach p. Cypriana o odpredaj majetku
Mesta Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1718 na pozemku parcela KNC č. 1906/12, k. ú.
Trenčianske Teplice, priestor č. 4 – kotolňa v podiele 17/1048 a priestor č. 4 – strojovňa v podiele
13/1048 o stanovenie ceny nehnuteľností. Jedná sa bývalú domovú kotolňu a strojovňu, v ktorej sa
nachádzajú staré nefunkčné kotle. Okrem toho sa tam nachádzajú merače tepla a teplej vody pre
bytovku. Niektorí členovia komisie si boli tieto priestory dňa 27. 5. 2019 pozrieť.
Uznesenie č. 13/2019
Komisia pre financie a majetok neodporúča v súčasnosti odpredávať priestor č. 4 – kotolňa v podiele
17/1048 a priestor č. 4 – strojovňa v podiele 13/1048 zapísaného na LV č. 1718 na pozemku parcela
KNC č. 1906/12, k. ú. Trenčianske Teplice.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Žiadosť o poskytnutie súčinnosti v podobe poskytnutia informácie
Členovia komisie boli informovaní o tom, že Mesto Trenčianske Teplice zakúpilo 20 ks tabletov za
celkovú sumu 5 712,24 Euro od sponzora pre učiteľov. Následne 19 ks týchto tabletov bolo poskytnutých
do užívania Základnej škole Andreja Bagra v Trenčianskych Tepliciach. Jeden tablet so súhlasom
bývalého primátora mesta využívala predchádzajúca administratívna pracovníčka sekretariátu MsÚ
Trenčianske Teplice. Po jej odchode zo zamestnania sa tablet nepodarilo nájsť. Bol kontaktovaný bývalý
primátor listom o poskytnutie informácie ohľadom tohto tabletu. List prevzal, avšak odozva žiadna. Cena
tabletu bola 285,65 Eur.
Uznesenie č. 14/2019
Komisia pre financie a majetok odporúča, aby štatutár mesta v s súčinnosti s právnikom mesta dali
podnet na konanie.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
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12. Žiadosti o prijatie za členov komisie pre financie a majetok pri MsZ v Trenčianskych
Tepliciach
Predseda komisie uviedol, že máme 2 písomné žiadosti a jednu mailovú žiadosť o prijatie za člena
komisie pre financie a majetok: Ing. Patrik Faruľa, JUDr. Milan Látal, Ing. Jozef Mercell.
Uznesenie č. 15/2019
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť prijatie nových členov do komisie pre financie
a majetok, a to:
– Ing. Patrik Faruľa, Červené Kopanice 10, Trenčianske Teplice,
– JUDr. Milan Látal, Gogolova 10, Trenčianske Teplice,
– Ing. Jozef Mercell, Hurbanova 16, Trenčianske Teplice
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
13.Riešenie poškodeného detského ihriska v parku
Predseda komisie informoval členov komisie, že v parku na detskom ihrisku bolo poškodené lano na
jednom prvku detského ihriska, resp. pri obhliadke zistil, že sa jedná o 2 laná. Bola vypracovaná cenová
ponuka buď na výmenu jedného lana alebo všetkých lán na prvku detského ihriska. Z hľadiska detskej
bezpečnosti by bolo vhodné vymeniť všetky laná na prvku detského ihriska.
Uznesenie č. 16/2019
Komisia pre financie a majetok odporúča MsÚ, aby zabezpečil poškodený prvok na detskom ihrisku
v parku – lanová časť - opraviť a vymeniť celú lanovú časť.
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
14.Rôzne
a/ Informácia o prenájme nehnuteľného majetku mesta – trieda pavilón BH v budove
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach
Členovia komisie boli informovaní o prenájme priestorov – trieda pavilón BH na I. poschodí v budove
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach pre detí navštevujúce Materskú školu v Omšení v mesiaci
júl 2019. V tom čase bude obec Omšenie realizovať projekt zníženia energetickej náročnosti budovy
Materskej školy v Omšení, ktorý si vyžiada uzatvorenie jej priestorov ako aj prevádzky. Priestory
v budove Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach počas letných prázdnin sú z kapacitných dôvodov
postačujúce. Materská škola v Trenčianskych Tepliciach je otvorená počas letných prázdnin len
v mesiaci júl. Náklady spojené s umiestnením týchto deti v priestoroch budovy Materskej školy
v Trenčianskych Tepliciach si budú hradiť rodičia detí. O deti sa budú starať učiteľky z Materskej školy
v Omšení. Nájomné predstavuje 1,- Euro za celé obdobie prenájom.
Komisia pre financie a majetok súhlasila s prenajatím priestorov – triedy BH na I. poschodí v budove
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach tak, ako boli o prenájme priestorov informovaní.
b/ Informácia o rozpočtových opatreniach k zmene rozpočtu mesta na rok 2019 vykonaných
primátorkou mesta
Členovia komisie boli informovaní o 2 rozpočtových opatreniach k rozpočtu mesta na rok 2019, ktoré
boli vykonané primátorkou mesta do 29. 5. 2019. Jedno opatrenie sa týkalo zvýšenia finančných
prostriedkov na nákup pozemkov v sume 4 400,- Eur pod zberným dvorom v Trenčianskych Tepliciach
a druhé rozpočtové opatrenie sa týkalo presunu finančných prostriedkov v rámci výdavkov na sociálnu
pomoc. Jednalo sa o pomoc vo forme poskytnutia finančných prostriedkov na úhradu nájomného vo
výške 300,- Eur na 2 mesiace za náhradný byt rodine z dôvodu vytopenia ich bytu pri hasení požiaru v
byte nachádzajúcom sa nad ich bytom.
Komisia pre financie a majetok zobrala na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach k zmene
rozpočtu mesta na rok 2019 vykonaných primátorkou mesta.
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c/ Problematika prevádzky fontány na Kúpeľnom námestí
O vzniknutej situácii ohľadom prevádzky fontány na Kúpeľnom námestí informoval členov komisie
predseda komisie a požiadal, či by nebolo možné túto fontánu sfunkčniť. Ako uviedla primátorka mesta,
príčina úniku vody vo fontáne sa dá odsledovať, avšak počas prevádzky fontány. Denný únik vody je v
priemere 2,5 m3, pracovníci TSM Trenčianske Teplice tam stále musia chodiť. A čo ďalej s tou fontánou?
Je potrebné posúdiť projektovú dokumentáciu odborníkom a porovnať so skutočnosťou.
Komisia pre financie a majetok súhlasila s tým, aby sa fontána na Kúpeľnom námestí odokryla, spustila
do prevádzky a diagnostikoval sa problém úniku vody vo fontáne.
d/Problematika predaja parkovacích kariet
S problematikou predaja parkovacích kariet na parkovanie prostredníctvom spoločnosti Kúpele
Trenčianske Teplice na základe mandátnej zmluvy v r. 2018 a sčasti v roku 2019 informovala členov
komisie prednostka MsÚ. Mandátna zmluva za predaj kariet s Kúpeľmi Trenčianske Teplice bola
uzatvorená na sumu 1 000,- Eur mesačne, má trojmesačnú výpovednú lehotu. Výťažok z predaja kariet
je poukazovaný Mestu Trenčianske Teplice. Bude vykonaná fyzická inventúra kariet, ktoré Mesto
Trenčianske Teplice vydalo pre Kúpele Trenčianske Teplice a ktoré boli predané jednotlivým kúpeľným
hosťom a porovnaný s výťažkom z predaja kariet, ktorý bol odvedený Mestu Trenčianske Teplice.
Okrem toho sú na predaj kariet uzatvorené ešte 2 mandátne zmluvy s ďalšími subjektami /Apartmány
Orava, KLÚ MV SR Arco/ na predaj parkovacích kariet za sumu 10,- Eur mesačne.
Komisia pre financie a majetok zobrala informáciu o predaji parkovacích kariet na vedomie. V najbližšej
dobe sa komisia bude opätovne touto problematikou zaoberať.
e/ Problematika prenájmu pozemku KNC parc. č. 97/4, k. ú. Trenčianske Teplice
umiestnenia a prevádzkovania autobusovej stanice

na účely

S problematikou ohľadom umiestnenia autobusových zastávok na pozemku, ktorý Mestu
Trenčianske Teplice prenajme spoločnosť Hotel Panoráma oboznámila členov komisie primátorka
mesta. Jedná sa o prenájom pozemku vo výmere 318 m2 na 50 rokov, prenájom sa bude uhrádzať
nepeňažnou formou vo forme údržby všetkých priľahlých pozemkov k prenajatému pozemku resp. aj
peňažnou formou vo forme úhrady dane z nehnuteľnosti v prvom roku za všetky pozemky, v ďalších
rokoch len za prenajatý pozemok. Všetky zastávky budú umiestnené na jednom prenajatom pozemku.
Komisia pre financie a majetok zobrala informáciu o prenájme pozemku parcela KNC č. 97/4 na účely
umiestnenia a prevádzkovania autobusovej stanice na vedomie.
V bode Rôzne mal ešte dotaz pán Raučina – ako je to so spoločnosťou Spicybrown, s.r.o. resp. s autami,
ktoré parkujú za Termálom na ceste, ktorú si sami vybudovali. Jedná sa o asi 8 parkovacích miest.
Stávajú tam autá rôznych značiek, najmä cez víkend. Bolo by asi dobré dať tam dopravnú značku
„Zákaz státia“.
Mgr. Draková – uviedla, že na Hurbanovej ulici po ľavej strane sú uložené železné stĺpiky, kde nie je
možné parkovať asi na 4 parkovacích miestach, po pravej strane sú uložené kvetináče kvôli viditeľnosti
pri vychádzaní na Hurbanovu ulicu zdola.
Pán Raučina uviedol, by bolo treba na sídlisku SNP vybudovať parkovací dom aspoň s 2 podlažiami.
Na záver rokovania poďakoval predseda komisie prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončil.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna – garant komisie
Trenčianske Teplice 29. 05. 2019

Roman Krištof
predseda komisie
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