Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
30. 11. 2015 o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Prítomní:
Ing. Dagmar Ďatková - predsedníčka komisie
Členovia komisie:
JUDr. Katarína Balážová
Ing. Petra Bloudková
Roman Krištof
JUDr. Katarína Martinková
Ing. Jozef Mercell
Pavol Sirotný
Garant komisie:
Ing. Anna Hudcovská
Ing. Martin Ďuďák - strategické plánovanie a progr. rozpočet
Ing. František Sádecký - prednosta MsÚ
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
na území Mesta Trenčianske Teplice
3. Návrh VZN č. xx/2015 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku
a mzdy na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske
Teplice
4. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016
5. Majetkové prevody:
a/ žiadosť p. Dušana Ondrišáka, Trenčianske Teplice o odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2666/2
v k. ú. Trenčianske Teplice
b/ žiadosť p. Andreja Blahu, Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemkov na Červených Kopaniciach
c/ žiadosť p. Mgr. Evy Holmanovej, Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemkov na Červených
Kopaniciach
d/žiadosť Ing. Radovana Palacku, Nová Dubnica o odkúpenie pozemku KN_E pare. č. 2614/2
e/žiadosť Mgr. Juraja Bútoru, Trenčín o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku KN_E pare. č.
965
f/ žiadosť Slovák Telecom, a.s. Bratislava o prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1 o výmere
cca 7 m2
6. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie otvorila rokovanie komisie, privítala všetkých prítomných.

2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Návrh dodatku bol vypracovaný na základe nového zákona o odpadoch č. 79/2015. Uvedenú
problematiku objasnil členom komisie Ing. Ďuďák. V pôvodnom VZN sa v článku č. 14 (Určenie
poplatku a sadzba poplatku) ruší pôvodný ods. 3 a nahrádzajú ho ods. 3a) a 3b). Bod 3a) stanovuje
sadzbu poplatku za komunálny odpad nad rámec poplatku zmysle bodu 2 tohto článku pre
poplatníkov uvedených v ods. 1a) tohto článku, ktorí tento druh odpadu odovzdajú na Zberný dvor
v meste a je navrhnutá suma 0,1659 € na mernú jednotku. V bode 3b) sa určuje sadzba poplatku za
DSO bez obsahu škodlivín nad rámec poplatku v zmysle bodu 2 a 3a) tohto článku pre poplatníkov
uvedených v ods. 1a) tohto článku, ktorí tento druh odpadu odovzdajú na Zberný dvor v meste
a navrhnutá je v sume 0,078 € na mernú jednotku. Dodatok č. 2 k VZN bude účinný od 01. 01. 2016.
Navrhované sadzby poplatku bez mzdových nákladov predstavuje v bode 3a) sumu 0,10 € a v bode
3b) sumu 0,053 €.
Komisia pre financie a majetok sa oboznámila s návrhom Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a materiál bude predmetom rokovania na pracovnom
stretnutí poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. V súčasnosti je vyvesený
návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO tak, ako
bol pôvodne navrhnutý.
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3. Návrh VZN č. xx/2015 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku
a mzdy na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske
Teplice
Ide o návrh VZN o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na
žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice. Tieto
finančné prostriedky budú poukazované jednotlivým zariadeniam z podielových daní. Výška dotácie je
podmienená počtom detí a žiakov ZUŠ, MŠ a školského zariadenia vo veku do 15 rokov, vykázaných
v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. 09. predchádzajúceho kalendárneho roka. V základnej
škole vystali hlavne 2 okruhy problémov - špecializovaný pedagóg a náklady na bazén a jeho
prevádzku. Taktiež je tu problematika vykurovania v škole a jeho odstavenia po častiach. Na jednotlivé
otázky členov komisie k danej problematike zodpovedali Ing. Ďuďák a prednosta MsÚ. V rozpočte
mesta na rok 2016 je navrhnutá pre ZUŠ suma 97 727,- €, vo VZN je uvedená suma 118 069,- €, tieto
sumy treba zosúladiť.
Uznesenie č. 30/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť zmenu výšky dotácie pre ZUŠ vo VZN č.
xx/2015 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa
ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice zo sumy 118 069,- €
na sumu 97 727,- €. Následne predložiť celý materiál k VZN spolu s rozpočtom mesta na rok 2016 na
pracovné rokovanie poslancov.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa:
Po tomto bode sa členovia komisie dohodli, že ďalej prerokujú majetkové prevody v bode č. 5
a následne sa vrátia k bodu č. 4 - Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016.
Majetkové prevody:
5a/Žiadosť p. Dušana Ondrišáka, Partizánska ul. č. 86 Trenčianske Teplice o odpredaj pozemku
KN_C pare. č. 2666/2 v k. ú. Trenčianske Teplice
Vzmysle uznesenia komisie č. 23/2015 zo dňa 28. 9. 2015 bol oslovený p. Ondrišák o jeho
vyjadrenie, či má naďalej záujem o kúpu pozemku KN_C pare. č. 2666/2, na ktorý bol vypracovaný
znalecký posudok o určenie minimálnej kúpnej ceny pozemku a pri predaji tohto pozemku musí mesto
postupovať vzmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Vyjadrenie p. Ondrišáka je, že má
naďalej záujem o kúpu tohto pozemku.
Uznesenie č. 31/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2666/2
o výmere 169 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n.
p. formou priameho predaja, príp. obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5b/ Žiadosť p. Andreja Blahu, Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemkov na Červených
Kopaniciach
5c/ žiadosť p. Mgr. Evy Holmanovej, Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemkov na
Červených Kopaniciach
V zmysle záverov rokovania komisie zo dňa 28. 9. 2015 bol oslovený p. Ing. Andreja Blaho, Červené
Kopanice 3, Trenčianske Teplice o vyjadrenie sa, či má naďalej záujem o kúpu pozemkov KN_C pare.
č. 2360/11, KN_E pare. č. 2338, pare. č. 2339, pare. č. 2340 a pare. č. 2341 o celkovej výmere 692
m2. Na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach bolo doručené jeho vyjadrenie, že má naďalej
záujem o kúpu týchto pozemkov.
V tejto súvislosti je potrebné povedať, že na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach bola doručená
ďalšia žiadosť o kúpu pozemkov na Červených Kopaniciach od Mgr. Evy Holmanovej, bytom
Partizánska 9, Trenčianske Teplice. Jedná sa o tie isté pozemky, o ktoré má záujem p. Ing. Blaho
a naviac pozemky KN_C 2341/2, pare. č. 2360/1, pare. č. 2360/5, pare. č. 2360/6, pare. č. 2360/7
a pare. č. 2360/8. Z pozemkov KN_C pare. č. 2341/2 a pare. č. 2360/1 je treba odčleniť cestu na
základe geometrického plánu. Záleží len na tom, či MsZ schváli odpredaj pozemkov na Červených
Kopaniciach ako celok, alebo či bude pristupovať k tomu, že jedna žiadosť prišla od záujemcu skôr,
druhá od iného záujemcu neskôr. Do úvahy prichádzajú dve varianty vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže - buď na pozemky ako celok, alebo obchodná verejná súťaž podľa žiadosti o kúpu pozemkov
prvého záujemcu a následne obchodná verejná súťaž na zostávajúce pozemky podľa žiadosti
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druhého záujemcu. Daná problematika odpredaja pozemkov na Červených Kopaniciach bude ešte
predmetom pracovného rokovania poslancov.
Uznesenie č. 32/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča dať vypracovať znalecký posudok na určenie minimálnej
ceny pozemkov na Červených Kopaniciach, ktoré majú byť predmetom predaja a zároveň
vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie cesty z pozemok KN_C pare. č. 2341/2 a pare. č.
2360/1.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Z rokovania komisie odišla Ing. Petra Bloudková.
5d/ žiadosť Ing. Radovana Palacku, Nová Dubnica o odkúpenie pozemku KN_E pare. č. 2614/2
Ing. Radovan Palacka, bytom Nová Dubnica požiadal Mesto Trenčianske Teplice o odkúpenie
pozemku KN_E pare. č. 2614/2 - orná pôda o celkovej výmere 566 m2. Pozemok sa nachádza na ul.
Bagarovej v Trenčianskych Tepliciach. Menovaný je vlastníkom pozemkov KN_C pare č. 2614/6
a pare. č. 2614/3, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemku KN_E pare. č. 2614/2.
Menovaný chce pozemok kúpiť za účelom scelenia pozemku. Po diskusii členov komisie k danej
problematike, bolo doporučené odpovedať menovanému, že pri predaji tohto pozemku sa bude Mesto
Trenčianske Teplice postupovať podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vz.n.p., pričom bude
potrebné dať vypracovať znalecký posudok na určenie minimálnej kúpnej ceny.
Uznesenie č. 33/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča osloviť záujemcu o kúpu pozemku s tým, či má naďalej
záujem o kúpu predmetného pozemku a oznámiť mu, že v danom prípade pri predaji pozemku
nemôže Mesto Trenčianske Teplice postupovať akoby išlo o sceľovanie pozemkov, ale že Mesto
Trenčianske Teplice v tomto prípade bude postupovať vzmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p. a to formou priameho predaja, resp. obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
5e/ žiadosť Mgr. Juraja Bútoru, Trenčín o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku KN_E
pare. č. 965
Na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach bola doručená žiadosť p. Mgr. Juraja Bútoru, Trenčín
o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku KN_E pare. č. 965 - trvalý trávnatý porast o výmere
35746 m2 za účelom rozvoja podnikateľských aktivít v rámci ekologického poľnohospodárstva.
Hlavným zameraním bude produkcia živočíšnej výroby (60%) a rastlinnej výroby (40%).
Uznesenie č. 34/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča menovaného prizvať na najbližšie rokovanie komisie za
účelom prezentácie jeho projektu agrofarmy.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
5f/ žiadosť Slovák Telecom, a.s. Bratislava o prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1
o výmere cca 7 m2
Na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach bola doručená žiadosť o prenájom časti pozemku KN_E
pare. č. 1734/1 o rozlohe 3,5 m x 2 m, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Trenčianske
Teplice pre Slovák Telecom, a.s. IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
Investor Slovák Telekom, a.s. plánuje v rámci skvalitnenia a zabezpečenia možnosti poskytovania
nových služieb zákazníkom v sieti T-com v meste Trenčianske Teplice v k. ú. Trenčianske Teplice, na
ulici Štvrť SNP, vybudovať v predmetnej lokalite technologický kabinet MSAN a optické pripojenie,
ktoré je súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete /VEKS/. Ide o umiestnenie a zhotovenie
stavby s pracovným označením INS_FTTC/B_TN_Trenčianske Teplice - Výstavba kabinetu
MSAN_TRET_STVP_1734_1.
Uznesenie č. 35/2015
Komisia pre financie a majetok odporučila MsZ schváliť prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1
- orná pôda o rozlohe 3,5 x 2 m pre Slovák Telecom, a.s. IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62
Bratislava za cenu 210,- Eur ročne za celý predmet nájmu na dobu neurčitú od 01. 01. 2016.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

Po prerokovaní majetkových prevodov sa členovia komisie vrátili k bodu programu č. 4 - Rozpočet
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016.
4. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016
Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 je navrhnutý nasledovne:
Celkové príjmy predstavujú 2 588 813 €, z toho bežné príjmy 2 558 813 € a kapitálové príjmy 30 000
€. Celkové výdavky predstavujú 2 581 941 €, z toho bežné výdavky 2 348 117 €, kapitálové výdavky
29 000 € a výdavky finančných operácií 204 824 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu na
rok 2016 predstavuje sumu 6 872 €. Ing. Ďud’ák rozobral podrobnejšie kapitálové výdavky na rok 2016
v sume 29 000 €, výdavky finančných operácií na rok 2016 v sume 204 824 €.
V priebehu rokovania tohto bodu odišla JUDr. Martinková a p. Sirotný.
Veľká diskusia členov komisie bola k problematike výdavkov základnej školy. Po rozsiahlej diskusii
členov komisie k rozpočtu mesta na rok 2016 komisia odporučila, aby bol celý materiál predložený na
pracovné rokovanie poslancov MsZ, kde budú podrobnejšie rozobrané jednotlivé okruhy rozpočtu, ako
aj zodpovedanie otázok poslancov k rozpočtu mesta na rok 2016.
6. Záver
Po prerokovaní programu rokovania komisie predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť
a rokovanie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
Trenčianske Teplice 30. 11. 2015

Ing. Dagmar Ďatková
predsedníčka komisie
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