Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
16. 04. 2015 o 15.00 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
Ing. Anna Hudcovská - garant komisie
Za Mesto Trenčianske Teplice:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta
Ing. Martin Ďuďák -fin .-stra te g ické plánovanie a programový rozpočet
Ing. Karol Vojtáš - riaditeľ TSM

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

Otvorenie
Schválenie návratného zdroja financovania (úveru) na nákup zametacieho stroja potreby
Mesta Trenčianske Teplice
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže nehnuteľného majetku Mesta - pozemok
KN_C pare. č. 871
Záver

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

2. Schválenie návratného zdroja financovania (úveru) na nákup zametacieho stroja potreby
Mesta Trenčianske Teplice
Na rokovaní komisie pre financie a majetok dňa 30. 03. 2015 prijala komisia uznesenie, v ktorom
odporučila, 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. Z tohto dôvodu sa dnešného
zasadnutia zúčastnil aj Ing. Karol Vojtáš - riaditeľ TSM, aby bližšie objasnil členom komisie potrebu
zakúpenia zametacieho vozidla pre potreby Mesta Trenčianske Teplice.
•
Súčasné vozidlo, ktoré TSM využíva na zametanie miestnych komunikácií je automobil
vyrobený v bývalej NDR v roku 1989, je veľmi zastaralé, vyžaduje si značné náklady na
opravy a údržbu, náhradné diely sa už z Nemecka nedovážajú a ani sa sériovo nevyrábajú.
Priemerné ročné náklady na opravu a údržbu tohto vozidla bez nákladov na pohonné hmoty
sú cca 3 700,- Eur. V roku 2014 TSM riešili zametanie prenájmom zametacieho vozidla od
firm y HANES Slovakia, s. r. o. Trnava. Prenájom bol zazmluvnený na minimálnu dobu,
s ktorou firma súhlasila a to 3 mesiace. Mesačný prenájom predstavoval 1 800,- Eur bez
nákladov na pohonné hmoty. Celkový prenájom za 3 mesiace predstavoval 5 400,- Eur. TSM
udržiavajú zametacím vozidlom cca 21 km miestnych komunikácií a viac ako 20 000 m2
verejných plôch a parkovísk.
•

Na Mesto prišla ponuka od firmy, ktorá sa zaoberá predajom nových zametacích vozidiel, ale
aj repasovaných zametacích vozidiel už dlhodobo. Firma ponúkla dve repasované zametacie
vozidlá, jedno menšie - na zametanie chodníkov, druhé strednej kategórie na zametanie
chodníkov, komunikácií a pešej zóny. Z pohľadu riaditeľa TSM je výhodnejšie zakúpiť vozidlo
strednej kategórie, ako malé vozidlo, ktoré je určené len na zametanie chodníkov.

•

Uviedol, že v súčasnosti existujú zametacie vozidlá aj veľkej triedy na úrovni súčasnej
techniky ako máme z bývalej NDR, avšak pre potreby Mesta Trenčianske Teplice stačí
zakúpiť zametacie vozidlo strednej kategórie.
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•

Ďalej uviedol, že spolu so svojim zamestnancom, ktorý pracuje na zametačom vozidle šoférom a automechanikom sa zúčastnili obhliadky zametacieho vozidla strednej kategórie
priamo vo firme. Po jeho obhliadke konštatovali, že je v dobrom stave, primerané veku - rok
výroby 2005, ponuka sa javí ako veľmi solídna za tie peniaze - 42 tis. Eur aj s DPH - a v tej
ekonomickej situácii, v akej sa mesto nachádza.

•

Vozidlo je možné využívať nielen na jarné zametanie po zime, ale aj na čistenie mesta pred a
počas hlavnej kúpeľnej sezóny. Vozidlo je možné využívať aj na zametanie chodníkov
v meste a tiež v parku pre Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. za odplatu.

Ing. Ďuďák uviedol, že vychádzajúc z hore uvedených skutočností a z rozpočtu Mesta Trenčianske
Teplice na rok 2015, by mesto pristúpilo k možnosti získania finančných prostriedkov na krytie
výdavkov nevyhnutných na nákup zametacieho vozidla pre potreby údržby miestnych komunikácií na
území mesta Trenčianske Teplice prostredníctvom uzatvorenia úverovej zmluvy na čerpanie úveru vo
výške 42 tis. Eur. Splácanie úveru by bolo 3 roky s odkladom splácania istiny od 01. 01. 2016.
V prípade odsúhlasenia úveru na zakúpenie zametacieho vozidla by mesto Trenčianske Teplice
pristúpilo k jeho obstaraniu formou elektronického trhoviska.

Uznesenie č. 13/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť poskytnutie priameho úveru a úverovú zmluvu
na nákup repasovaného zametacieho vozidla pre potreby údržby miestnych komunikácií Mesta
Trenčianske Teplice vo výške 42 000 Eur s DPH ako návratného zdroja financovania od
poskytovateľa SZRB, a. s. Trenčín s ručením blankozmenka so začiatkom splácania samotnej istiny
od 01. 01. 2015.
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže nehnuteľného majetku Mesta - pozemok
KN_C pare. č. 871 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2, k. ú. Trenčianske Teplice
Na minulom zasadnutí komisie prijala uznesenie, v ktorom odporučila dať vypracovať znalecký
posudok na pozemok KN_C pare. č. 871 - zastavané plochy a nádvoria 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. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ, resp. konateľ spoločnosti
firmy Spicybroun, s. r. o. je zároveň aj poslancom MsZ, nemôže byť predaj uskutočnený priamym
predajom, ale na základe obchodnej verejnej súťaže. Na základe znaleckého posudku č. 40/2015 je
cena za 1 m2 určená vo výške 9,43 Eur/m2, čo za celkovú výmeru pozemku predstavuje sumu
1 904,86 Eur.

Uznesenie č. 14/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ schváliť:
a) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku KN_C pare. č. 871 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 na základe obchodnej verejnej súťaže podľa
ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - pozemku KN_C pare. č. 871“
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

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

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
Trenčianske Teplice 16. 04. 2015
Ing. Dagmar Ďatková, v. r.
predsedníčka komisie
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