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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie hospodárstvo a majetok konanej dňa
26. 5. 2014 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
Ing. Jozef Mercell
Roman Krištof
Ing. Anna Hudcovská - garant komisie
Za Mesto Trenčianske Teplice:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta
Ing. František Sádecký - prednosta MsÚ
Ing. Martin Ďuďák - fin-strategické plánovanie a programový rozpočet
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 2223/48 - pozemok pod garážou v kameňolome Emília Malíčková, SNP 4, Trenčianske Teplice - doloženie GP
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 2223/49 - pozemok pod garážou v kameňolome Ján Rýdzi, SNP 7, Trenčianske Teplice
4. Refinancovanie zostatkov investičných úverov mesta Trenčianske Teplice
5. Rôzne
6. Záver
1. Otvorenie
Prednosta MsÚ otvoril rokovanie komisie.
2. Refinancovanie zostatkov investičných úverov mesta Trenčianske Teplice
S problematikou refinancovania zostatkov investičných úverov mesta oboznámil členov komisie Ing.
Čudák. Ide o dva úvery mesta, jeden je z roku 2003 a druhý z roku 2010 v Primá banke, a.s.
Slovensko. Ich súčasný zostatok je 253 tis. Eur. Refinancovateľom úverového rámca sa stane VÚB
banka, a.s. Bratislava za nasledovných indikátorov:
- Výška úverového obchodu: do výšky zostatkov investičných úverov, max. 253 tis. Eur
Doba trvania obchodu: 54 mesiacov, splatnosť 22. 12. 2018
Úroková sadza: 3 mesačný EURIBOR + 1,60 % p.a.
Zabezpečenie obchodu: blankozmenka klienta + dohoda o vyplňovacom práve k BZ
Výhody refinancovania počas celej doby platnosti úverového obchodu:
1. Úroková sadza nižšia o 0,30 %,
2. Mesačná splátka istiny nižšia o 1 389,00 Eur
3. Celková úroková úspora 1 302,00 Eur
Uznesenie č. 14/2014
Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych
Tepliciach schváliť refinancovanie zostatkov úverov v celkovej výške 253 tis. Eur, kde
refinancovateľom úverového rámca sa stáva VÚB banka, a. s. Bratislava na základe investičného
úveru - úver pre komunálnu sféru v zmysle horeuvedených indikátorov.
Hlasovanie: Za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 /Ing. Ďatková, Ing. Mercell/
3. V ďalšom bode bol predložený materiál - VZN Mesta Trenčianske č. ../2014, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice. Týmto VZN sa upravujú ďalšie podmienky
dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta
Trenčianske Teplice, a to: - medzi spoplatnené úseky zaradiť i parkovanie na Hurbanovej ulici,
- umožniť úhradu poplatku za parkovanie i formou SMS.
V priebehu prerokovávania tohto bodu programu komisie prišla na rokovanie komisie aj p. Ing.
Ďatková a Ing. Mercell.
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V súvislosti s rozšírením parkovania na ul. Hurbanovej je potrebné zakúpiť ďalšie 2 parkovacie
automaty a zabezpečiť projekt statickej dopravy a realizácie vodorovného značenia na ul. Hurbanovej.
Ohrada parkovného formou SMS je 0,70 Eur/hod.
Uznesenie č. 15/2014
Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych
Tepliciach schváliť
a/ VZN mesta Trenčianske Teplice č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice
b/ Zmeny v rozpočte mesta Trenčianske Teplice na rok 2014 /navýšenie/:
Statická doprava /projekt a jeho realizácia/ - ul. Hurbanova výške 5 000,- Eur
Nákup parkovacích automatov vo výške 24 000,- Eur.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
V
tomto bode bola predložená ešte jedna požiadavka na rozšírenie výdavkovej časti rozpočtu
mesta na rok 2014 - a to Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku SNP oproti Bytovému družstvu
zhruba vo výške 20 tis. Eur bez DPH. Členovia komisie boli toho názoru, že detských ihrísk je už
v meste dosť, a nie je potrebné, aby vzniklo ďalšie ihrisko /detské ihrisko pri zdravotnom stredisku, pri
základnej škole, v parku/. Rozhodnutie ohľadom rekonštrukcie ihriska na sídlisku SNP odložili na
rokovanie ďalšej komisie. Najskôr by bolo vhodné vypracovať nejakú štúdiu,akoby toihrisko malo
vyzerať v alternatívach do 10 tis. Eur a 20 tis. Eur. Ide o to, v akej miere chcemebývalé ihrisko na
sídlisku SNP oproti Bytovému družstvu rozširovať.
Členovia komisie sa ešte raz vrátili k bodu Refinancovanie zostatkov investičných úverov mesta
Trenčianske Teplice, nakoľko pri tomto bode nebola na začiatku rokovania komisie p. Ďatková a p.
Mercell. Na rokovanie komisie došiel aj p. primátor.
Po diskusii k tomu bodu, členovia komisie odporučili, aby zástupcovia Mesta Trenčianske Teplice ešte
rokovali sVÚB, a.s. Trenčín, či nie je možné znížiť úrokovú sadzbu z 1,6 % na nižšie percento,
vzhľadom k tomu, že podľa niektorých dostupných informácii bola pri poskytovaní úveru pre inú
samosprávu poskytnutá nižšia úroková sadzba ako 1,6 %.
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 2223/48 - pozemok pod garážou v kameňolome
- Emília Malíčková, SNP 4, Trenčianske Teplice-doloženie GP
Pani Emília Malíčková doložila ku svojej žiadosti o odkúpenie časti pozemku KN_C pare. č. 2223/29
geometrický plán, na základe ktorého vznikol nový pozemok KN_C pare. 2223/48 vo výmere 20 m2.
Pri predaji pozemku je dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Uzneserýe č. 16/2014
Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych
Tepliciach schváliť predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2223/48 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN_C pare. č.
2223/29 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice
v celosti pre Emíliu Malíčkovú, rod. Trepáčovú, Štvrť SNP 122/4, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu
3,50 Eur/m2. Celková kúpna cena predstavuje sumu 70,- Eur.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 211/2014 zo dňa 2. 5. 2014,
vyhotoviteľa GEOplán, Miroslav Dobiaš, geodetická kancelária, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, IČO:
33165041, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín dňa 7. 5. 2014
pod č. 506/14.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
5.Žiadosť o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 2223/49 - pozemok pod garážou v kameňolome
- Ján Rýdzi, SNP 7, Trenčianske Teplice
Pán Ján Rýdzi požiadal o odkúpenie novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 2223/49 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 21 m2 z dôvodu vysporiadania pozemku pod stavbou - garážou.
Predmetnú garáž pôvodne užívali p. Jozef Rýdzi s manželkou, /v súčasnosti je už manželka zosnulá/
a garáž užíva p. Jozef Rýdzi. Z tohto dôvodu žiada menovaný o odkúpenie novovytvoreného
pozemku KN_C pare. č. 2223/49, na ktorom je garáž postavená. Pri predaji pozemku je dodržaný
zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení.
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Uznesenie č. 17/2014
Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych
Tepliciach schváliť predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2223/49 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN_C pare. č.
2223/29 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice
vcelosti pre Jána Rýdzeho, rod. Rýdzi, Štvrť SNP 124/7, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 3,50
Eur/m2. Celková kúpna cena predstavuje 73,50 Eur.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 211/2014 zo dňa 2. 5. 2014,
vyhotoviteľa GEOplán, Miroslav Dobiaš, geodetická kancelária, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, IČO:
33165041, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín dňa 7. 5. 2014
pod č. 506/14.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

6. V bode Rôzne boli členovia komisie oboznámení s ponukou Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
a.s. na odpredaj akcionárskeho podielu VšZP, a.s. v spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice,
a.s. Jedná sa o 75 138 ks cenných papierov - akcií kúpeľov ponúkaných na predaj. Kúpna cena za
jeden kus akcie kúpeľov je 50,42 Eur v zmysle znaleckého posudku č. 89/2014 zo dňa 28. 02.2014
vypracovaného pre VšZP spoločnosťou Znalex, spol. s r. o. Zvolen. Menovitá hodnota jednej akcie je
33,20 Eur. Celková kúpna cena predstavuje 3 788 457,96 Eur.
Uznesenie č. 18/2014
Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych
schváliť odkúpenie akcionárskeho podielu VšZP, a.s. Bratislava v spoločnosti Kúpele Trenčianske
Teplice, a.s. v počte 75 138 ks cenných papierov - akcií kúpeľov v celkovej kúpnej cene 3 788 457,96
Eur.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu rokovania komisie predsedníčka komisie poďakovala
prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončila.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
Trenčianske Teplice 26. 5. 2014

Ing.
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