Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
02. 05. 2016 o 15,30 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 Ď u ď á k - strategické plánovanie a progr. rozpočet
Ing. František Sádecký - prednosta MsÚ
Dušan Ondrišák - občan

Program rokovania komisie:
1. Otvorenie
2. Odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2666/2 v k. ú. Trenčianske Teplice - prizvaný p. Dušan
Ondrišák, Trenčianske Teplice
3. Žiadosť p. Martina Miškolci a Ivety Miškolciovej, Trenčín o zriadenie práva vecného bremena
na pozemku KN_C pare. č. 2675 v k. ú. Trenčianske Teplice
4. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o zriadenie práva vecného bremena na
pozemku KN_C pare. č. 550/4, k. ú. Trenčianske Teplice
5. Zámenná zmluva medzi Mestom Trenčianske Teplice ako spoluvlastníkom pozemku KN_C
pare. č. 1538/1 v podiele 1/33 a ostatnými spoluvlastníkmi tohto pozemku a p. Milanom
Zigom, bytom Bratislavská 2054/4, Trenčín - vlastníkom pozemku KN_C pare. č. 1537/7, k. ú.
Stará Turá
6. Informácia k odpredaju pozemku KN_E pare. č. 2614, k. ú. Trenčianske Teplice - žiadateľ
o kúpu pozemku p. Radovan Palacka, Nová Dubnica
7. Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti Technokom, s. r. o. Trenčianske Teplice
8. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie otvorila rokovanie komisie, privítala všetkých prítomných.
2. Odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2666/2 v k. ú. Trenčianske Teplice
V minulom roku si podal žiadosť o kúpu pozemku pare. č. 2666/2 v k. ú. Trenčianske Teplice p. Dušan
Ondrišák, bytom Trenčianske Teplice. Tento materiál bol viackrát predmetom rokovania komisie pre
financie a majetok, ktorá odporučila uvedený pozemok odpredať v zmysle zákona o majetku obcí
formou priameho predaja. Následne takýto predaj uvedenou formou schválilo aj Mestské
zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach. Dodatočne však bolo zistené, že záujemca o kú p u
pozemku medzičasom zrušil svoju živnosť na predaj ovocia a zeleniny. Z tohto dôvodu si ho komisia
pre financie a majetok pozvala na svoje rokovanie, aby im celú situáciu vysvetlil. Pán Ondrišák
uviedol, že síce živnosť zrušil, išiel do predčasného dôchodku, ale naďalej chce predávať svoje
sezónnych prebytkov ovocia a zeleniny z úrody, nakoľko má na južnom Slovensku prenajaté
pozemky, kde pestuje ovocie a zeleninu. V súčasnosti je v prenájme, avšak zmluva bola uzatvorená
v čase, keď bol ešte živnostníkom. Pán Ondrišák sa dotazoval ohľadom prístupu na tento pozemok,
nakoľko okolité pozemky nie sú vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice a v prípade výstavby na
týchto pozemkoch by mu mohol byť zamedzený prístup na pozemok, ktorý by bol v jeho vlastníctve.
Predsedníčka komisie uviedla, že sú 2 možnosti: buď sa pozemok predá, alebo sa zmení nájomná
zmluva dodatkom k nej zo živnostníka na fyzickú osobu. Pán Ondrišák požadoval, aby Mesto
Trenčianske Teplice oslovilo vlastníka okolitých pozemkov, aby mu tam zabezpečil prístup na tento
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pozemok formou vecného bremena. Ak to nebude reálne, bude naďalej pokračovať v nájc
zmluve, ktorá sa dodatkom zmení zo živnostníka na fyzickú osobu.
Komisia pre financie a majetok odporučila zmeniť dodatkom k Nájomnej zmluve nájomcu t.
Ondrišáka zo živnostníka na fyzickú osobu.
3.Žiadosť p. Martina Miškolci a Ivety Miškolciovej, Trenčín o zriadenie práva vecného bremena
na pozemku KN_C pare. č. 2675 v k. ú. Trenčianske Teplice
Žiadatelia Martin Miškolci a Iveta Miškolciová, bytom Trenčín podali na Mesto Trenčianske Teplice
žiadosť o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku KN_C
pare. č. 2675 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1566 m2. Uvedený pozemok bol geometrickým
plánom rozdelený na 2 pozemky, a to: novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2675/1 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1148 m2 a novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2675/2 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 418 m2. Menovaní sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku KN_C pare.
č. 322/1 - ostatné plochy o výmere 1566 m2. Právo vecného bremena by malo spočívať v práve
prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez nehnuteľnosť vlastnícky patriacu vlastníkovi Mesto
Trenčianske Teplice. Keďže členovia komisie nemali viacej informácií k tejto problematike, prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/2016
Komisia pre financie a majetok nevidí v súčasnosti dôvod na zriadenie vecného bremena na pozemku
KN_C pare.č. 2675, resp. na novovytvorených pozemkoch KN_C pare.č. 2675/1 a pare. č. 2675/2
podľa geometrického plánu z dôvodu, že sa jedná očasť verejne prístupnej pešej
zóny
v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Po tomto bode požiadal prednosta MsÚ predsedníčku komisie, že či by komisia mohla najskôr
prerokovať body, ktoré požadoval zaradiť do programu rokovania komisie člen komisie Ing. Mercell,
a to z dôvodu prítomnosti Ing. Ďuďáka, ktorý poskytne členom komisie k danej problematike nejaké
informácie. Ide o nasledovné body:
a/ Predloženie zoznamu pohľadávok Mesta Trenčianske Teplice k dátumu 31. 3. 2016,
stav
vymáhania pohľadávok so splatnosťou 60 dní a viac po lehote splatnosti
b/ Stručná situačná správa o zametačom vozidle
c/ Stručná situačná správa ohľadom nájomných bytov Narcis.
a/ Predloženie zoznamu pohľadávok Mesta Trenčianske Teplice k dátumu 31. 3. 2016,
stav
vymáhania pohľadávok so splatnosťou 60 dní a viac po lehote splatnosti
O danej problematike informoval členov komisie Ing. Ďuďák a Ing. Sádecký. Od roka 2016 prechádza
Mesto Trenčianske Teplice na nový programový softvér, a preto v súčasnosti nie je možné dať
podrobný zoznam pohľadávok k 31. 3. 2016, nakoľko daň z nehnuteľnosti sa v súčasnosti ešte len
vyrubuje a následne sa bude doručovať jednotlivým daňovníkom. Skôr ako k 30. 6. 2016 tento
vierohodný zoznam pohľadávok nebude. V súčasnosti máme stav pohľadávok Mesta Trenčianske
Teplice k 31. 12. 2015. Vymáhanie pohľadávok sa robí cez externé právne firmy. Zo zoznamu
pohľadávok k 30. 6. 2015 je možné zistiť, ktoré pohľadávky vznikli v roku 2015 a ktoré v roku 2016.
Taktiež členenie pohľadávok podľa druhov daní a ostatné pohľadávky. K 31. 12. 2015 Mesto
evidovalo pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 60 dní v sume 101 710,- Eur. Jedná sa o všetky
pohľadávky Mesta Trenčianske Teplice od existencie jednotlivých databáz daní a poplatkov. Za rok
2015 pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú sumu 35 004,- Eur, rozdiel v sume 66 706,- Eur je
v procese vymáhania pohľadávok. V týchto pohľadávkach nie je zahrnutá pohľadávka voči spoločnosti
Technokom, s. r. o. Trenčianske Teplice v sume 111 464,08 Eur.
b/ Stručná situačná správa o zametačom vozidle
Uvedenú problematiku objasnili členom komisie Ing. Ďuďák a Ing. Sádecký. Spláca sa úver v sume 42
tis. Eur od januára tohto roku, zmluva na úver bola podpísaná v minulom roku s odkladacom doložkou
o splácaní úveru. Celkovo bude sa splácať 35 splátok úveru. Technické služby mesta Trenčianske
Teplice používajú vozidlo od apríla 2016 na zametanie miestnych komunikácií na území mesta
Trenčianske Teplice v závislosti od poveternostných podmienok. V dňoch 5. - 6. mája 2016 bude na
zametačom vozidle vykonaná technická prehliadka, ktorá je doporučená po odpracovaní stanoveného
počtu motohodín. Ide o štandartnú prehliadku, ktorá je zameraná na kontrolu zametacieho stroja po
jeho dlhodobejšom nasadení. Po vykonaní prehliadky a odstránení prípadných nedostatkov bude
zametacie vozidlo pokračovať vo svojej práci. Zo strany prevádzkovateľa zametacieho vozidla je
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doposiaľ spokojnosť s daným vozidlom. Vzhľadom k tomu, že členovia komisie mali viacero otázok,
ako zametacie vozidlo pracuje, aký je jeho stav, a pod., prednosta MsÚ uviedol, že požiada p. riaditeľa
TSM, aby pripravil podrobnejšie informácie k tejto téme.
c/ Stručná situačná správa ohľadom nájomných bytov Narcis.
Ing. Sádecký uviedol, že všetkých 25 nájomných bytov je obsadených, spláca sa úver zo ŠFRB
v sume 2 090,95 Eur mesačne, správcom týchto bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome
je Termia, s.r.o. Trenčianske Teplice. Sú tam aj nejaké nedoplatky, ktoré sú však vykryté 3-mesačnou
zábezpekou.
Ďalej pokračovalo rokovanie komisie podľa programu rokovania komisie a to bodom č. 4.
4.Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o zriadenie práva vecného bremena
na pozemku KN_C pare. č. 550/4, k. ú. Trenčianske Teplice
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava požiadala listom zo dňa 07. 04. 2016 Mesto Trenčianske
Teplice o zriadenie vecného bremena na pozemku KN_C pare. č. 550/4, ktorý je vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice v rámci stavby TN_Trenčianske Teplice TS Thermál, TS, NNK. Pre uvedenú
spoločnosť v rámci tejto stavby boli zriadené práva vecných bremien na dotknutých pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach dňa 30. 03. 2016 uznesením č. 26/111/2016. Dodatočne však táto spoločnosť zistila, že
pozemok KN_C pare. č. 550/4, ktorý bol ešte v minulom roku vo vlastníctve Ministerstva obrany,
Bratislava je v súčasnosti už vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice. Pozemok KN_C pare. č. 550/4
bol odovzdaný Mestu Trenčianske Teplice na základe Protokolu o odovzdaní nehnuteľného majetku
uzatvoreného medzi Ministerstvom obrany Bratislava a Mestom Trenčianske Teplice zo dňa 07. 07.
2015. Zápis práva k nehnuteľnosti záznamom na základe tohto protokolu bol na Okresnom úrade
Trenčín, katastrálny odbor zapísaný dňa 8. 12. 2015.
Uznesenie č. 2/2016
Komisia pre financie a majetok odporučila MsZ schváliť za Mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka
pozemku KN_C pare. č. 550/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 zapísaného na LV č. 1,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín k. ú. Trenčianske Teplice v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
zriadenie bezodplatného práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného
bremena ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne vypracovanom po zrealizovaní plánovanej výstavby:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami za účelom
výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b) za podmienok ďalej
dohodnutých v zmluve.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
5.
Zámenná zm luva medzi Mestom Trenčianske Teplice ako spoluvlastníkom pozemku KN_C
pare. č. 1538/1 v podiele 1/33 a ostatnými spoluvlastníkmi tohto pozemku a p. Milanom Zigom,
bytom Bratislavská 2054/4, Trenčín - vlastníkom pozemku KN_C pare. č. 1537/7, k. ú. Stará
Turá
Spoločnosť TVK, a.s. Trenčín ako väčšinový podielový spoluvlastník na pozemku KN_C pare. č.
1538/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2609 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Stará Turá,
zapísaného na LV č. 5254, vedeným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor
zaslala na Mesto Trenčianske Teplice list, v ktorom informuje o zámere spoločnosti TVK uskutočniť
zámenu časti parcely č 1538/1 (o výmere 390 m2) s časťou parcely vo výlučnom vlastníctve Ing.
Milana Zigu, bytom Bratislavská 2054/4, Trenčín, pare. č. 1537/7 - ostatné plochy o výmere 1109 m2
v k. ú. Stará Turá, zapísanej na LV č. 4561, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,
katastrálny odbor.
Mesto Trenčianske Teplice má na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 spoluvlastnícky podiel 1/33.
Časti parciel boli odčlenené geometrickým plánom. Výmena časti parciel sa uskutočňuje za účelom
zabezpečenia prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj v k. ú. Stará Turá
a následného ohradenia týchto pozemkov. Zámena častí pozemkov sú v rovnakej výmere 390 m2,
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preto sa uskutoční bezodplatne. Zámenou týchto dvoch pozemkov sa zaoberala komisia pre financie
a majetok v r . 2015 a následne túto zámenu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Tepliciach uznesením č. 110/X/2015 zo dňa 27. 10. 2015, avšak skôr ako došlo k podpisu zámennej
zmluvy, spoločnosť TVS, a.s. Trenčín, ktorá bola vlastníkom pozemku KN_C pare. č. 1537/7 - ostatné
plochy o výmere 1109 m2, uvedený pozemok predala p. Ing. Milanovi Zigovi, bytom Trenčín. Keďže
došlo k prevodu vlastníctva pozemku KN_C pare. č. 1537/7 z TVS, a.s. Trenčín na Ing. Milana Zigu,
Trenčín, bola žiadosť o zámenu pozemkov doručená na Mesto Trenčianske Teplice opakovane.
Uznesenie č. 3/2016
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť zámenu časti 390 m2 z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela registra „C“ pare. č. 1538/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2609 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice
v podiele 1/33 za časť 390 m2 z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela registra „C“ pare. č. 1537/7 ostatné plochy o celkovej výmere 1109 m2vo vlastníctve Ing. Milana Zigu, bytom Bratislavská 2054/4,
Trenčín v podiele 1/1. Zámena častí pozemkov sa plánuje uskutočniť za účelom zabezpečenia
prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj v k. ú. Stará Turá a následného
ohradenia týchto pozemkov.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
6.Informácia k odpredaju pozemku KN_E pare. č. 2614, k. ú. Trenčianske Teplice - žiadateľ
o kúpu pozemku p. Radovan Palacka, Nová Dubnica
Uvedenou žiadosťou o kúpu pozemku sa zaoberala komisia pre financie a majetok dňa 30. 11. 2015,
kedy bolo odporučené komisiou osloviť záujemcu o kúpu, či má naďalej záujem o odkúpenie pozemku
a upozorniť ho, že v tomto prípade predaja pozemku bude mesto postupovať v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to formou priameho predaja, resp. obchodnej verejnej súťaže.
Bol vypracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku, kde cena predstavuje
sumu 19,58 Eur/m2. Na pracovnom rokovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach sa poslanci dohodli, že predaj pozemku KN_E pare. č. 2614 sa uskutoční obchodnou
verejnou súťažou, pričom minimálna kúpna cena bude stanovená vo výške 30,- Eur/m2. Ide
o informáciu pre členov komisie.
7.Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti Technokom, s. r. o. Trenčianske Teplice
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. 29CbR/58/2012-102 zo dňa 18. decembra 2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2015, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Technokom, s. r. o.,
so sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice, IČO: 36 330 795, zapísanú v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka číslo 14104/R.
Na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 1749/2003 v cudzej mene zo dňa 22. 10. 2003 poskytol
veriteľ Tatra banka a. s. dlžníkovi Technokom, s. r. o. úver vo výške 80 910,- Eur. Dňa 22. 10. 2003
uzatvoril veriteľ Tatra banka a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 000 686 930
s ručiteľom Mesto Trenčianske Teplice Dohodu o ručení za účelom zabezpečenia pohľadávky veriteľa
/Tatra banka, a. s./ voči dlžníkovi /Technokom, s. r. o./ vyplývajúcej z úverovej zmluvy č. 1749/2003.
Dňa 3. 2. 2005 vyhlásil veriteľ /Tatra banka a.s./ mimoriadnu splatnosť predmetného úveru na
základe čoho vznikol dlžníkovi /Technokom s.r.o./ záväzok predčasne splatiť celú pohľadávku veriteľa
/Tatra banka a.s./ s príslušenstvom. Vzhľadom na skutočnosť, že dlžník záväzok nesplnil ani v lehote
určenej vo výzve veriteľa, veriteľ /Tatra banka a.s./ vyzval ručiteľa /Mesto Trenčianske Teplice/
v zmysle článku II, bod 2.2. Dohody o ručení zo dňa 22. 10. 2003 na splatenie pohľadávky. V zmysle
článku II. bod 2.3 je ručiteľ povinný po obdržaní výzvy veriteľa zaplatiť splatnú časť pohľadávky
dlžníka. Na základe uvedenej skutočnosti uzatvorilo Mesto Trenčianske Teplice ako ručiteľ z úverovej
zmluvy s veriteľom /Tatra banka a.s./ Dohodu o splátkach splatného dlhu zo dňa 3.2.2005, v ktorej
dohodlo splácanie nesplatenej výšky úveru s príslušenstvom, ktorú je ako ručiteľ povinné splatiť a to
vo výške 81 813,77 Eur. Uvedená suma predstavuje istinu úveru.
Dňa 5. 6. 2006 bola medzi veriteľom /Tatra banka a.s./ a ručiteľom Mestom Trenčianske Teplice
podpísaná Dohoda o splatení dlhu, na základe ktorej bol ručiteľ povinný splatiť veriteľovi
zabezpečovanú pohľadávku formou jednej splátky, a to k 9. 6. 2006.
Poplatok za predčasné
splatenie úveru predstavoval sumu 1 276,- Eur. Úroky z úveru predstavovali sumu 4 278,16 Eur.
Mesto Trenčianske Teplice zaplatilo za dlžníka na účet veriteľa istinu úveru, úrok a manipulačný
poplatok za predčasné splatenie úveru v celkovej výške 87 367,93
Eur 13 357 966,75 SkJ.
Prepočet bol podľa kurzu SKK voči Euru platného v r. 2006.
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V zmysle § 308 Obchodného zákonníka ručiteľ, ktorý splní záväzok, za ktorý ručí, nadobúda voči
dlžníkovi práva veriteľa. Na základe uvedených skutočností mala spoločnosť Technokom, s. r. o.
voči Mestu Trenčianske Teplice dlh vo výške 3 357 966,75 Sk /87 367,93 Eur/, ktorý bol
konateľom spoločnosti uznaný čo do dôvodu, aj do výšky v zmysle § 323 Obchodného zákonníka.
Mesto Trenčianske Teplice viedlo vo svojom účtovníctve pohľadávku voči firme Technokom, s. r. o.
v SKK v sume 3 357 966,75 Sk. Pri prepočte tejto pohľadávky konverzným kurzom k 1. 1. 2009 z
SKK na Eurá predstavuje výška pohľadávky sumu 111 464,08 Eur.
Keďže spoločnosť Technokom, s. r. o. Trenčianske Teplice bola zrušená bez likvidácie Okresným
súdom Trenčín na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín č. 29CbR/58/2012-102 zo dňa 18.
decembra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2015, Mesto Trenčianske Teplice už nemá
od koho vymáhať uvedenú pohľadávku, a preto je potrebné ju z
účtovníctva odpísať.
Uvedený materiál bol predmetom rokovania Komisie pre nakladanie s majetkom mesta, ktorá
odporučila vyradiť z účtovnej evidencie Mesta Trenčianske Teplice pohľadávku voči firme Technokom,
s. r.o. so sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice, IČO: 36 30 795 vo výške 111 464,08 Eur
z dôvodu, že uznesením Okresného súdu č. 29CbR/58/2012-102 zo dňa 18. decembra 2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 02. 2015 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Technokom, s. r. o. so
sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice, 4ČO: 36 330 795, zapísanú v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka číslo 14104/R.
V zmysle VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 9/2013 o zásadách hospodárenia a
nakladania
s majetkom Mesta Trenčianske Teplice, čl. XIV. schvaľuje odpísanie pohľadávky nad 166 Eur Mestské
zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesenie č. 4/2016
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť vyradenie pohľadávky z účtovnej evidencie Mesta Trenčianske Teplice voči spoločnosti
Technokom, s. r.o. so sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice, IČO: 36 30 795 vo výške
111 464,08 Eur z dôvodu, že uznesením Okresného súdu č. 29CbR/58/2012-102 zo dňa 18.
decembra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 02. 2015 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť
Technokom, s. r. o. so sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice, 4ČO: 36 330 795, zapísanú
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka číslo 14104/R.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Záver
Po prerokovaní programu rokovania komisie predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť
a rokovanie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
Trenčianske Teplice 02. 05. 2016
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Ing. Dagmar Ďatková
predsedníčka komisie
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