Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
30. 05. 2016 o 9.00 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
Neprítomní:
Pavol Sirotný
Garant komisie:
Ing. Anna Hudcovská
Ing. Martin Ďuďák - strategické plánovanie a progr. rozpočet
Ing. František Sádecký - prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko - HKM

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Otvorenie
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015
Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení - projekt „Obnova Mestského úradu“
Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení - projekt „Rekonštrukcia strechy objektu telocvične ZŠ“
Refinancovanie zostatkov investičných úverov mesta Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver

1. Otvorenie
Predsedníčka komisie otvorila rokovanie komisie, privítala všetkých prítomných.

2. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015
S uvedeným materiálom oboznámil členov komisie p. Ing. Ďuďák. Záverečný účet mesta za rok
2015 sa rozdeľuje na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, príjmy
a výdavky finančných operácii. Celkový výsledok hospodárenia mesta za rok 2015 predstavuje
bilančné 5 494,41 €. Rozpočtové hospodárenie bežného rozpočtu mesta vykazovalo prebytok
v hospodárení +494 890,98 €, rozpočtové hospodárenie kapitálového rozpočtu mesta vykazovalo
schodok - 1 321 160,28 €, rozpočtové hospodárenie finančných operácií vykazovalo prebytok +
831 763,71 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý z prebytku bežného rozpočtu mesta
a z prebytku finančných operácií, nakoľko mesto nedisponovalo počas rozpočtového hospodárenia
s dostatočnými zdrojmi krytia kapitálových výdavkov.
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice bol zverejnený v zmysle zákona na 15 dní na úradnej
tabuli, na internetovej stránke. Rozpočet mesta na rok 2015 bol upravovaný 6 rozpočtovými
opatreniami Mestského zastupiteľstva a rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta v
počte 43, z toho 11 opatrení na zmenu rozpočtu Základnej školy a 9 opatrení na zmenu rozpočtu
Technických služieb mesta. Dlhová služba na 1 obyvateľa Mesta Trenčianske Teplice je 50,32 Eur.
V rámci tohto bodu p. Ďuďák spolu s členmi komisie prešli podrobne tento materiál a zároveň
zodpovedal na niektoré otázky členov komisie.
Otázky sa týkali pri bežných príjmoch hlavne dane z ubytovania, príjmov za porušenie predpisov, pri
výdavkoch dotácie na kastráciu mačiek, nákupu motorového vozidla na zber separovaného odpadu
pre potreby TSM, počet výkonov auditu, vysokej úspory finančných prostriedkov na elektrickú energiu

1

pri rekonštrukcii a modernizácií verejného osvetlenia v meste. Pri finančných investíciách boli otázky
ohľadom akcií v TVK, a.s. Trenčín a otázka Technokomu, s. r. o. Trenčianske Teplice.
Komisia požaduje od Ing. Vojtáša priebežnú správu o úspore finančných prostriedkov na elektrickú
energiu pri rekonštrukcii a modernizácií verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice k 30. 6.
2016.

Uznesenie č. 5/2016
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015 bez výhrad.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení - projekt „Obnova Mestského úradu“
Uvedenú problematiku objasnil členom komisie Ing. Ďud’ák. Dňa 15. decembra 2015 MsZ uznesením
č. 128/XII/2015 schválilo žiadosť o NFP v rámci výzvy č. OPKZP - P04-SC431-2015-6 na realizáciu
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu“, ktorá je realizovaná Mestom
Trenčianske Teplice, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci. Celková výška rozpočtového opatrenia - navŕšenie bežných a kapitálových príjmov v prvku
1.1.1. Mestský úrad a navŕšenie bežných a kapitálových výdavkov v prvku 3.3.2. Obnova Mestského
úradu je 460 687 Eur.
Dňa 30. marca 2016 MsZ uzneseniami č. 22/111/2016 a č. 23/111/2016 schválilo spôsob a podmienky
odpredaja mestských pozemkov v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorých výkonom sa navýšili kapitálové príjmy mesta na krytie
spolufinancovania investičných projektov.
Dňa 13.5.2016 bolo na MsÚ v Trenčianskych Tepliciach doručené Rozhodnutie o schválení
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod kódom NFP310040A165 a názvom
„Obnova Mestského úradu“.
Na základe týchto skutočností mesto pristúpilo k zaradeniu tejto investičnej akcie na realizáciu
v roku 2016.

Uznesenie č. 6/2016
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť rozpočtové opatrenie na projekt č. 3.3.2. Obnova Mestského úradu v schválenom
programovom rozpočte mesta na rok 2016 v celkovej sume 460 687 Eur ňa strane navŕšenia bežných
a kapitálových výdavkov a na strane navŕšenia bežných a kapitálových príjmov v prvku 1.1.1. Mestský
úrad taktiež v sume 460 687 Eur.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

4. Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení - projekt „Rekonštrukcia strechy objektu telocvične ZS“
Aj túto problematiku objasnil členom komisie Ing. Ďud’ák. Dňa 25.2.2016 bola Mestom Trenčianske
Teplice podaná Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične, kde poskytovateľom dotácie je
MŠ SR.
Dňa 15.4.2016 bol zoznam úspešných uchádzačov zverejnený na internetovej stránke MŠ SR,
následne dňa 2. 6. 2016 bolo zaslané rozhodnutie MŠ SR, kde Mestu Trenčianske Teplice bolo
pridelených 75 000 Eur ako dotácia s podmienkou, že finančná spoluúčasť mesta na akcii bude
25 000 Eur. Táto suma bude financovaná z finančných prostriedkov za odpredaj majetku mesta.
Celková výška rozpočtového opatrenia - navŕšenie bežných a kapitálových príjmov v prvku 1.1.1.
Mestský úrad a navŕšenie bežných a kapitálových výdavkov v prvku 3.3.3. Rekonštrukcia objektu
telocvične ZŠ je 100 000 Eur.
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Na základe týchto skutočností mesto pristúpilo k zaradeniu tejto investičnej akcie na realizáciu
v roku 2016.
Ing. Mercell požadoval, aby členom komisie na budúce rokovanie komisie podal niekto informácie,
kedy bola naposledy realizovaná strecha na Základnej škole, aká tam bola vtedy záruka, pretože tá
strecha bola robená asi pred 10 rokmi. Kto tam vtedy stavebný dozor, či boli práce vykonané
poriadne, má podozrenie, keďže tá strecha nevydržala ani 10 rokov, či je možné nejakú sankciu dať
tej firme, ktorá tie práce na streche vtedy vykonávala.
Prednosta uviedol, že požiada p. Mičegu, aby tieto materiály vytiahol z archívu.

Uznesenie č. 7/2016
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť rozpočtové opatrenie na projekt č. 3.3.3. Rekonštrukcia strechy objektu telocvične ZŠ
v schválenom programovom rozpočte mesta na rok 2016 v celkovej sume 100 000 Eur na strane
navŕšenia bežných a kapitálových výdavkov a na strane navŕšenia bežných a kapitálových príjmov
v prvku 1.1.1. Mestský úrad taktiež v sume 100 000 Eur.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Refinancovanie zostatkov investičných úverov mesta Trenčianske Teplice
S uvedenou problematikou oboznámil členov komisie Ing. Ďuďák. Mesto Trenčianske Teplice
pristúpilo k refinancovaniu svojich investičných úverov č. 107692, 221663, 228101, 228734, 230340,
239097 a 244742 v SZRB, a.s. z dôvodov, ktoré pre mesto prinesie finančnú úsporu a taktiež
zníženie administratívnej náročnosti. Jedná sa o úvery poskytnuté na spoluúčasť mesta pri realizácií
investičných akcií. Z uvedených úverov refinancovaním vznikne jeden nový úver.
Zostatok istiny týchto úverov k 1.6.2016 je 246 085,62 Eur.
Úspora po prefínancovaní úverov je 3 077,- Eur, z toho na úrokoch 1 672,- Eur, a poplatkoch za
úverové účty 1 405,- Eur. Splatnosť úveru je 4 roky.

Uznesenie č. 8/2016
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť refinancovanie zostatkov úverov k 1. 6. 2016 č. 107692, 221663, 228101, 228734, 230340,
239097 a 244742 v celkovej výške istiny 246 085,62 Eur v zmysle predložených indikátorov.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

6. Rôzne
Ing. Mercell sa dotazoval HKM, či členovia finančnej komisie môžu dať skontrolovať, či dane
a poplatky, ktoré sa vyberajú na území mesta Trenčianske Teplice platia všetci vlastníci nehnuteľností
Ing. Sádecký - úlohy HKM zadáva zastupiteľstvo, komisia má len poradný hlas, resp. môže pre
zastupiteľstvo odporučiť vykonať kontrolu
Ing. Mercell - či je možné sa dohodnúť na dátume konania ďalšej komisie, ktorej úlohou by bolo zistiť
stav pohľadávok mesta Trenčianske Teplice k 30. 6. 2016. Či by to bolo možné v polovici mesiaca júla
2016?
Ing. Ďuďák - výsledky k 30. 6. 2016 by mali byť v polovici júla k dispozícií.

7. Záver
Po prerokovaní programu rokovania komisie predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť
a rokovanie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
Trenčianske Teplice 30. 05. 2016

Ing. D a J a ^ ^ t k ^ f e ŕ '
predsedníčka komisie
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