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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
30. 03. 2015 oló.OO 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
Ing. Anna Hudcovská - garant komisie
Za Mesto Trenčianske Teplice:
Ing. František Sádecký - prednosta MsÚ
Ing. Martin Ďuďák - fin.-strategické plánovanie a programový rozpočet
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov
3. Majetkové prevody
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie otvorila rokovanie komisie, privítala všetkých prítomných a uviedla, že na
začiatku rokovania komisie budú mimo programu prerokované 2 materiály, ktoré pripravil p. Ing.
Ďuďák.
1.1. Schválenie prijatia úveru Mesta Trenčianske Teplice na nákup zametacieho vozidla pre
používanie Technickými službami mesta /ďalej „TSM“/.
Ing. Martin Ďuďák poinformoval členov komisie o možnosti zakúpiť buď nové zametacie vozidlo obstarávacia cena okolo 100 tis. €, alebo v súčasnosti mesto dostalo ponuku na kúpu repasovaného
vozidla v cene okolo 42 tis. €. Mesto momentálne nedisponuje vlastnými finančnými prostriedkami na
jeho kúpu, preto prichádza s návrhom na prijatie úveru na jeho zakúpenie. Mesto by požiadalo banku
o odklad splácania istiny od budúceho roka. V súčasnosti majú TSM zametacie auto z roku 1989,
ktoré si vzhľadom na svoj vek a opotrebovať vyžaduje značné náklady a na opravy a údržbu. Auto je
využiteľné po rovine, nie po kopcovitom teréne. V minulom roku sa čistenie mesta zabezpečovalo
formou prenájmu zametacieho auta na 3 mesiace, ktorý stál do 6 tis. €. Ponúkané repasované
zametacie auto je z roku 2005, má okolo 7 000 motohodín, záruka je 3 mesiace.
Uznesenie č. 7/2015
Komisia pre financie a majetok prerokovala uvedenú problematiku a odporúča, aby riaditeľ TSM
predložil na budúce rokovanie komisie číselné údaje týkajúce sa opráv a údržby zametacieho auta,
ktoré TSM v súčasnosti používa (ročné), ako aj náklady prenájmu zametacieho auta v minulom roku,
stav ciest v súčasnosti v meste.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

1.2. Presun výdavkového titulu bežného rozpočtu z prvku cestovný ruch a propagácia do
prvku členské v sume 18 535,- €
Ide o sumu na zabezpečenie a fungovanie ART Film festu na základe participácie mesta Trenčianske
Teplice. V minulosti to išlo z prvku cestovný ruch a propagácia, v súčasnosti sa navrhuje z prvku
členské pod rúškom oblastnej organizácie cestovného ruchu. Bude to oprávnený výdavok oblastnej
organizácie cestovného ruchu a následne za 2 roky v tejto výške bude poskytnutá dotácia zo strany
ministerstva. Nejde o novú vec, funguje to už od roku 2012. Ide o rozpočtové opatrenie vo výdavkovej
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časti rozpočtu nad 5 tis. €, ktoré musí schváliť Mestské zastupiteľstvo. Primátor schvaľuje rozpočtové
opatrenia do sumy 5 tis. €.
Uznesenie č. 8/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť rozpočtové opatrenie vo výdavkovej časti
bežného rozpočtu na rok 2015 v sume 18 535,00 € z prvku cestovný ruch a propagácia do prvku
členské (spolufinancovanie ART Film festu v Trenčianskych Tepliciach).
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov
Prednosta MsÚ poinformoval členov komisie, že sa jedná o doplnenie VZN č. 10/2014 o spôsobe
prideľovania nájomných bytov. Dopĺňa sa o nové písmeno, ktoré hovorí o tom, že prideľovanie bytov
žrebovaním bude v prípade, ak počet záujemcov o byty je vyšší ako počet nájomných bytov. Ak má
mesto voľné nájomné byty, neeviduje žiadnych žiadateľov o byty a dostane žiadosť nového záujemcu
o byt, ktorý spĺňa všetky kritériá na pridelenie nájomného bytu, byt sa mu pridelí na základe
rozhodnutia primátora mesta.
Uznesenie č. 9/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2014 o spôsobe
prideľovania nájomných bytov.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Majetkové prevody
3.1. Návrh na prenájom infraštruktúrneho majetku Mesta Trenčianske Teplice slúžiaceho na
zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo na svojom zasadnutí dňa 09. 02. 2015
uznesením č. 45/11/2015 odstúpenie od Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a o
prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho
majetku uzatvorenej medzi Mesto Trenčianske Teplice ak prenajímateľom a spoločnosťou
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., Trenčín ako nájomcom dňa 01. 01. 2005 v celom
rozsahu v zmysle ustanovení § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Mesto Trenčianske Teplice /ako vlastník infraštruktúrneho majetku slúžiaceho na zabezpečovanie
vodohospodárskej činnosti/ a TVK, a.s. Trenčín /ako správca tohto majetku/ na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 46/11/2015 zo dňa 09. 02. 2015 uzatvorili
medzi sebou Zmluvu o správe a prevádzke vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry majetku Mesta
Trenčianske Teplice. Keďže TVK, a.s. Trenčín infraštruktúrny majetok Mesta Trenčianske Teplice
spravuje a prevádzkuje, je potrebné uvedený majetok spoločnosti TVK, a.s. Trenčín prenajať na dobu
určitú do 15. 04. 2016 za odplatu.
Zám er prenájmu infraštruktúrneho hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice bol v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli od 23. 03. 2015.
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice sa uskutočňuje v zmysle § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, t. j. prenájom majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 10/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť
1/ určiť prenájom infraštruktúrneho hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice slúžiaceho na zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti, katastrálne územie
Trenčianske Teplice pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. so sídlom ul. Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín na dobu od 15. 04. 2015 do 15. 04. 2016 za cenu 25 000,- Eur za celý predmet nájmu ako
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice /ako vlastník infraštruktúrneho majetku slúžiaceho na zabezpečovanie
vodohospodárskej činnosti/ a TVK, a.s. Trenčín /ako správca tohto majetku/ na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 46/11/2015 zo dňa 9. 2. 2015 uzatvorilo medzi
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sebou Zmluvu o správe a prevádzke vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry majetku Mesta
Trenčianske Teplice. Keďže TVK, a.s. Trenčín infraštruktúrny majetok Mesta Trenčianske Teplice
spravuje a prevádzkuje, je potrebné uvedený majetok spoločnosti TVK, a.s. Trenčín prenajať na dobu
určitú do 15. 04. 2016 za odplatu.
2. schváliť prenájom infraštruktúrneho hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice slúžiaceho na zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti, katastrálne územie
Trenčianske Teplice pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. so sídlom ul. Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín na dobu od 15. 4. 2015 do 15. 04. 2016 za cenu 25 000,- Eur za celý predmet nájmu.
Nájomná zmluva nadobudne účinnosť 5 dní odo dňa jej zverejnenia na webovej stránke Mesta
Trenčianske Teplice.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
3.2. Žiadosť Spicybrown, s. r. o. Partizánska 424/9, Trenčianske Teplice o odpredaj pozemku
KN_C par. č. 871 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 k. ú. Trenčianske Teplice
Spoločnosť Spicybrown, s. r. o. Partizánska 424/9, Trenčianske Teplice, zastúpená Pavlom
Sirotným - konateľom spoločnosti požiadala o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 871 za účelom
vybudovania parkoviska pre objekt Kursalon v Trenčianskych Tepliciach. Spoločnosť je už majiteľom
okolitých pozemkov a požadovaný pozemok je chýbajúcou časťou celku plánovaného na využitie
výstavby parkoviska. Celkovo by vzniklo 35 parkovacích miest. Vybudovaním parkoviska by sa
zamedzilo vjazdu vozidiel do parku. Dopravný architekt zakreslil parkovisko v mape aj prekrytím
potoka.
Uznesenie č. 11/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča na uvedený pozemok KN_C pare. č. 871 vypracovať
znalecký posudok a následne pri predaji pozemku postupovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení - odpredaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

3.3. Žiadosť
Kataríny Iris Hanzelovej, Pod Brezinou č. 63, Trenčín o odpredaj
spoluvlastníckeho podielu v 1/33-ine na pozemku KN_C pare. č. 2065/9, k. ú. Trenčín
Katarína Iris Hanzelová, Pod Brezinou č. 63, Trenčín požiadala Mesto Trenčianske Teplice
o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v 1/33-ine na pozemku KN_C pare. č. 2065/9 - ostatné plochy
vo výmere 403 m2 v k. ú. Trenčín. Spoluvlastnícky podiel predstavuje výmeru 12,212 m2.
Menovaná je vlastníckou pozemku KN_C pare. č. 2063/1 - záhrady vo výmere 4299 m2. V prípade
odkúpenia pozemku pare. č. 2065/9 by menovaná chcela na uvedenom pozemku vybudovať prístup
k jej pozemku a verejný peší koridor pre prístup do lesoparku Brezina. V súčasnosti sú vlastníkmi
pozemku TVK, a.s. Trenčín v 29/33-inách, po 1/33 má Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová,
Mesto Stará Turá a Obec Štvrtok.
Uznesenie č. 12/2015
Komisia pre financie a majetok prerokovala uvedenú žiadosť o odkúpenie pozemku a odporúča
uvedenou žiadosťou sa opätovne zaoberať až po nadobudnutí spoluvlastníckeho podielu 29/33-in od
TVK, a. s. Trenčín menovanou a za takých istých podmienok, ako Mesto Trenčianske Teplice
predávalo spoluvlastnícky podiel na pozemku v danej lokalite v minulosti.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

3.4. Informácia o vybudovaní parkoviska firmou HCPF, s. r. o. Kremnická 2547/3, Zvolen
Firma HCPF, s. r. o. je vlastníkom budovy súp. č. 288 na pozemku KN_C pare. č. 833 v Trenčianskych
Tepliciach, ktorú v súčasnosti rekonštruuje. Oproti tejto budovy chce firma na pozemku, ktorý je
v súčasnosti vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, vybudovať 2 parkoviská, s tým, že ak by mu
Mesto časť tohto pozemku predalo za symbolickú cenu, druhé parkovisko by vybudoval pre Mesto
Trenčianske Teplice. Je tam tiež prekrytý potok už z minulosti a toto prekrytie chce tiež využiť na
rozšírenie parkoviska. Zatiaľ ide len o informatívnu správu, bude prebiehať ďalej rokovanie medzi
Mestom a firmou HCPF, s. r. o.
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4. Rôzne
V tomto bode sa členovia komisie dotazovali na žiadosť od p. Raučina Jozefa, Trenčianske
Teplice o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 234 z dôvodu scelenia pozemkov. Menovanému bola
zaslaná odpoveď, že komisia požaduje od neho vysvetlenie a odôvodnenie jeho žiadosti z dôvodu, že
členom komisie nebolo jasné, o aké scelenie pozemkov ide. Zatiaľ nebolo na Mestský úrad doručené
žiadne písomné doplnenie jeho žiadosti. Komisia odporúča, aby bol menovaný pozvaný na ďalšie
rokovanie komisie za účelom vysvetlenia celej situácie.
V tomto bode sa ešte dotazovala p. Ďatková na premietanie filmov v kine Prameň, kto stanovil
cenu lístka, koľko divákov musí mať záujem o premietanie filmu, aby mohlo byť uskutočnené
premietanie.
Ing. Mercell sa dotazoval na osvetlenie v meste. Pri preberaní rozpočtu mesta na rok 2015 sa
hovorilo, že v prípade vyhlásenia výzvy zo strany štátu na osvetlenie, sa mesto určite prihlási.
Prednosta uviedol, že v súčasnosti je výzva vyhlásená. U primátora už aj boli niektoré firmy, ktoré
prezentovali, že by chceli vypracovať pre mesto projekt, situácia je v riešení. Z tohto dôvodu Ing.
Mercell požadoval následne predložiť do komisie nejakú správu.

5. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu rokovania komisie predsedníčka komisie poďakovala
prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
Trenčianske Teplice 30. 03. 2015
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