Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
28. 09. 2015 o 16.00 hod, v zasadačke Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Prítomní:
Ing. Dagmar Ďatková - predsedníčka komisie
Členovia komisie:
JUDr. Katarína Balážová
Ing. Petra Bloudková
JUDr. Katarína Martinková
Ing. Jozef Merceli
Garant komisie:
Ing. Anna Hudcovská
Neprítomní:
Roman Krištof
Pavol Sirotný

Program rokovania komisie:
1. Otvorenie
2. Majetkové prevody
a/ žiadosť p. Kataríny Iris Hanzelovej, Trenčín o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/33 na pozemku
KN_C pare. č. 2065/9 v k. ú. Trenčín
b/ žiadosť p. Dušana Ondrišáka, Trenčianske Teplice o odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2666/2
v k. ú. Trenčianske Teplice
c/ informácia o vypracovaní geometrického plánu firmou HCPF, s. r. o. Zvolen pre vybudovanie 1
parkoviska na pozemkoch KN_C pare č. 2781/1 a 2781/7 a druhého parkoviska na pozemkoch
KN_C pare. č. 2781/3 a 2781/6
d/ informácia od vlastníkov pozemkov, ktoré susedia v centre mesta s pozemkom pare. č. KN_C 234
a k zámeru preloženia cesty vedúcej stredom pozemkov
e/ žiadosť p. Andreja Blahu, Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemkov na Červených kopaniciach
f/ žiadosť TVK, a.s. Trenčín o účasť na uzatvorení zámennej zmluvy s TVS, a.s. Trenčín
g/žiadosť p. Dany Bečárovej o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 525/16
h/ žiadosť p. Rudolfa Ronca a súrodencov o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 2773/3
ch/ žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie vecných bremien na
pozemkov v súvislosti s pripravovanou stavbou TN_Trenčianske Teplice TS Thermal, TS, NNK
i/ informácia o uzatvorení nájomnej zmluvy na časť pozemku KN_C pare. č. 11577/2 v k. ú. Lubina
ako spoluvlastníka pozemku v 1/33
j/ informácia o žiadosti p. Vladislava Pavlikovského, Nová Dubnica o odpredaj pozemkov v lokalite
Kaňová
3. Záver

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

2a/.Žiadosť p. Kataríny Iris Hanzelovej, Trenčín o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/33 na
pozemku KN_C pare. č. 2065/9 v k. ú. Trenčín
Pôvodnou žiadosťou o kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/33 na pozemku KN_C pare. č. 2065/9
o výmere 403 m2 sa komisia zaoberala už na svojom zasadnutí v marci 2015. Vtedy odporučila
uvedenou žiadosťou sa opätovne zaoberať až po nadobudnutí spoluvlastníckeho podielu 29/33-in od
TVK, a.s. Trenčín menovanou. Menovaná listom zo dňa 18. 08. 2015 oznámila Mestu Trenčianske
Teplice, že so spoločnosťou TVK, a.s. Trenčín uzatvorila dňa 11. 08. 2015 kúpnu zmluvu na kúpu
podielu 29/33-in na pozemku. V súčasnosti už je vlastníckou tohto podielu.

Uznesenie č. 22/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN_C pare. č. 2065/9 - ostatné plochy o
výmere 403 m2 v k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 10382 ako spoluvlastník Mesto Trenčianske
Teplice v podiele 1/33 pre Katarínu Iris Hanzelovú, rod. Hanzelová, bytom Pod Brezinou č. 63, 911 01
Trenčín za cenu 30,- Eur/m2.

Spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčianske Teplice v 1/33-ine predstavuje výmeru 12,212 m2 a kúpna
cena za túto výmeru pozemku predstavuje 366,36 Eur.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0 zdržal sa: 0

2b/. Žiadosť p. DušanaOndrišáka, Partizánska ul. č. 86 Trenčianske
pozemku KN_C pare. č. 2666/2 v k. ú. Trenčianske Teplice

Teplice oodpredaj

Komisia sa uvedenou žiadosťou zaoberala na svojom zasadnutí dňa 14. 05. 2015 a odporučila,
aby sa dal vypracovať znalecký posudok na pozemok KN_C pare. č. 2666/3 a následne postupovať
pri predaji tohto pozemku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. Znalecký posudok
je vypracovaný a minimálna kúpna cena v zmysle tohto posudku je 47,12 Eur/m , čo pri výmere 169
m2 predstavuje sumu 7.963,28 Eur.

Uznesenie č. 23/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča oznámiť p. Dušanovi Ondrišákovi, že jeho žiadosť o kúpu
pozemku KN_C pare. č. 2666/2 v k. ú. Trenčianske Teplice bola predmetom jej rokovania a že je
vypracovaný znalecký posudok na tento pozemok, v zmysle ktorého je minimálna kúpna cena 47,12
Eur/m2 Zároveň mu je potrebné oznámiť, že predaj pozemku musí Mesto Trenčianske Teplice
uskutočniť formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v z. n.
p.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0 zdržal sa: 0

2cI. Informácia o vypracovaní geometrického plánu firmou HCPF, s. r. o. Zvolen pre
vybudovanie 1 parkoviska na pozemkoch KN_C pare. č. 2781/1 a 2781/7 a druhého parkoviska
na pozemkoch KN_C pare. č. 2781/3 a 2781/6
Žiadosť spoločnosti HCPF, s. r. o. Zvolen o kúpu pozemku za účelom vybudovania parkoviska pre
svoje potreby bola predmetom rokovania komisie dňa 14. 05. 2015. V prípade, ak by Mesto tento
pozemok predalo za symbolickú cenu 1,- Euro, na vedľajšom pozemku vo vlastníctve mesta by firma
vybudovala identické parkovisko pre potreby mesta na vlastné náklady. Podľa navrhovaného riešenia
by vzniklo 9 nových parkovacích miest na jednom parkovisku, spolu aj s už existujúcimi parkovacími
miestami by ich bolo 14. Vtedy komisia prijala uznesenie, v ktorom odporučila odpredať pozemok
spoločnosti HCPF, s. r. o. Zvolen podľa vypracovaného geometrického plánu za symbolickú cenu 1,Euro za účelom vybudovania parkoviska za nasledovných podmienok:
•
spoločnosť HCPF, s. r. o. Zvolen:
1. dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie 2 pozemkov na výstavbu 2 parkovísk,
2. dá vypracovať projektovú dokumentáciu na parkovisko pre Mesto Trenčianske Teplice, ktoré
bude verejné
3. na vlastné náklady na vedľajšom pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktorý
bude odčlenený geometrickým plánom, vybuduje identické parkovisko pre potreby Mesta
Trenčianske Teplice.
Pozemok bude prevedený do vlastníctva firmy HCPF, s. r. o. Zvolen až po kolaudácií oboch
parkovísk.
Geometrický plán bol vypracovaný a doručený na Mestský úrad. Vznikli nové pozemky, na ktorých
by mali byť vybudované 2 parkoviská: 1 parkovisko pre potreby Mesta Trenčianske Teplice na
pozemkoch KN_C pare. č. 2781/1 a 2781/7, ktoré by mala vybudovať spoločnosť HCPF, s. r. o. na
vlastné náklady a druhé parkovisko pre spoločnosť HCPF, s. r. o. Zvolen na pozemkoch KN_C pare.
č. 2781/3 a 2781/6. Vzniknuté novovytvorené pozemky KN_C majú nasledovnú výmeru: pare. č.
2781/1 - výmera 324 m2, pare. č. 2781/7 - výmera 65 m2, pare. č. 2781/3 - výmera 343 m2 a pare. č.
2781/6- výmera 43 m2. Výmera pozemkov parkoviska pre potreby Mesta Trenčianske Teplice je 389
m2 a výmera pozemkov parkoviska pre potreby spoločnosti HCPF, s.r.o. Zvolen je 386 m . Je
potrebné ošetriť po právnej stránke, aby firma postavila parkovisko na vlastné náklady pre Mesto
Trenčianske Teplice či už formou sankcií, príp. odstúpenia od kúpnej zmluvy na predaj pozemkov za
1,- Euro pre firmu HCPF, s.r.o. za účelom vybudovania parkoviska pre jej potreby. Otázkou však
ostáva vymožiteľnosť týchto sankcií, nakoľko sa jedná o eseročku. Bolo by ho tiež dobré zavolať na
rokovanie komisie, mal by mať nejaký výkaz výmer, koľko tam chce preinvestovať.

Uznesenie č. 24/2015
Komisia pre financie a majetok zobrala na vedomie informáciu o vypracovaní geometrického plánu na
odčlenenie pozemkov za účelom vybudovania dvoch parkovísk na pozemkoch KN C pare. č. 2781/1 výmera 324 m2, pare. č. 2781/7 - výmera 65 m2, pare. č. 2781/3 - výmera 343 n? a pare. č. 2781/6výmera 43 m 2.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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2d/. Informácia od vlastníkov pozemkov, ktoré susedia v centre mesta s pozemkom KN_C pare.
č. 234 k zámeru preloženia cesty vedúcej stredom pozemkov
Vlastníci susediacich pozemkov k pare. č. 234 boli informovaní listom o zámere Mesta Trenčianske
Teplice zachovania cesty medzi pozemkami vo vlastníctve p. Ing. Vladimíra Malku a ostatných
vlastníkov pozemkov. V súvislosti so zámenou pozemkov kvôli zachovaniu cesty by došlo k sceleniu
pozemkov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú po pravej i ľavej strane pozemku KN_C pare. č. 211/2,
ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice. Spoluvlastníci pozemkov pare. č. 228, pare. č. 229,
pare. č.235 a pare. č.236 p. Terézia Šanková a p. Štefan Šanko súhlasili s posunutím prístupovej
cesty. Vlastnícka pozemkov KN_C pare. č. 231 a pare. č. 233 p. Mária Kubovicsová, bytom Bratislava
sa k zámeru mesta zatiaľ písomne nevyjadrila.
Komisia odporučila oboznámiť p. Jozefa Raučinu v akom štádiu sa daná problematika nachádza, že
boli oslovení vlastníci susediacich pozemkov, že p. Šanková a p. Šanko súhlasia s posunutím
prístupovej cesty, p. Kubovicsová sa zatiaľ písomne nevyjadrila. Je potrebné, aby sa k danému
zámeru vyjadrila aj p. Patrícia Temkovitz, Trenčianske Teplice nakoľko posunutie cesty sa týka aj jej
pozemkov v jej vlastníctve.

2e/. Žiadosť p. Andreja Blahu, Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemkov na Červených
Kopaniciach
Členovia komisie oboznámení so žiadosťou p. Ing. Andreja Blahu, bytom Červené Kopanice 3,
Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemkov KN_C pare. č. 2360/11, KN_E pare. č. 2338, pare. č.
2339, pare. č. 2340 a pare. č. 2341, ktorá bola doručená na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach.
Celková plocha pozemkov je 692 m2. Pozemky sa nachádzajú na Červených Kopaniciach
a menovaný ich žiada odkúpiť za účelom výstavby rodinného domu. Vo vlastníctve mesta sú aj okolité
pozemky. Ide o to, či má mesto záujem predať pozemky len tie, o ktoré menovaný žiada, príp. aj
okolité pozemky. Pri predaji musí mesto postupovať v zmysle zák. o majetku obcí - znalecký posudok
a obchodná verejná súťaž. Túto problematiku by bolo vhodné prekonzultovať na pracovnom stretnutí
so všetkými poslancami.
Komisia odporučila oboznámiť p. Andreja Blahu, Trenčianske Teplice, že jeho žiadosť bola
prerokovaná na komisii, jeho zámer akceptuje, avšak pri predaji týchto pozemkov je nutné postupovať
podľa zák. č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v z.n.p., t. j. musí byť vypracovaný znalecký posudok, na
základe ktorého bude určená minimálna cena predaja týchto pozemkov a následne sa predaj
uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže. V prípade jeho naďalej trvajúceho záujmu komisia sa
tým bude opäť zaoberať.

2f/. Žiadosť TVK, a.s. Trenčín o účasť na uzatvorení zámennej zmluvy s TVS, a.s. Trenčín
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
spoločnosti TVS, a.s. 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,
preto sa uskutoční bezodplatne.

Uznesenie č. 25/2015
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 m2 vo vlastníctve TVS, a.s. 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 pozem kov.,
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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2g/. Žiadosť p. Dany Bečárovej o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 525/16
PharmDr. Dana Bečárová s manželom Ing. Petrom Bečárom, obaja bytom Červené Kopanice 18,
Trenčianske Teplice požiadali Mesto Trenčianske Teplice o odkúpenie novovytvoreného pozemku
KN_C pare. č. 525/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2. Po zameraní pozemku v ich
vlastníctve geodetom v máji 2015 bolo zistené, že časť garáže stojí na pozemku vo vlastníctve mesta.
Pozemok sa nachádza na Červených Kopaniciach. Ide o sceľovanie pozemkov.

Uznesenie č. 26/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 525/16 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 m2 p. PharmDr Dane Bečárovej, rod. Mešková a manželovi Ing. Petrovi Bečárovi, rod.
Bečár, obaja bytom Červené Kopanice č. 18, Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

3h/. Žiadosť p. Rudolfa Ronca, bytom Zvolen a súrodencov o odkúpenie pozemku KN_C pare.
č. 2773/3
Pán Rudolf Ronec, p. Irena Buchtíková a p. Adela Vallová ako spoluvlastníci pozemkov KN_C pare. č.
1045/3 a 1045/9 požiadali Mesto Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 2773/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2. Ide o pozemok, na ktorom sa nachádza dvor, ktorý je
priľahlou plochou k ich pozemku a umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s vyššie
uvedenými pozemkami. Pozemok je na ul. Podjavorinskej v Trenčianskych Tepliciach. Ide
o sceľovanie pozemkov.

Uznesenie č. 27/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2773/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 p.
Rudolfovi Roncovi, rod. Ronec, bytom Zvolen, Novozámocká 1347/69, p. Irene Buchutíkovej, rod.
Ronecová, bytom Trenčianske Teplice, SNP 682/84 a Adele Vallovej, rod. Ronecová, bytom Trenčín,
Jána Halašu 2631/22 za cenu 8,- Eur/m2.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

3ch/ Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie vecných
bremien na pozemkov v súvislosti s pripravovanou stavbou TN_Trenčianske Teplice TS
Thermal, TS, NNK
Na Mesto Trenčianske Teplice bola dňa 15. 6. 2015 doručená žiadosť od spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v našom
vlastníctve pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci
pripravovanej stavby TN_Trenčianske Teplice TS Thermal, TS, NNK. Jedná sa o 17 pozemkov. Táto
žiadosť bola ešte doplnená o ďalšie 4 pozemky novým listom zo dňa 21. 9. 2015.
Komisia pre financie a majetok odporúča, aby uvedené žiadosti spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice boli prerokované v komisii výstavby, dopravy a životného prostredia.

3i/ informácia o uzatvorení nájomnej zmluvy na časť pozemku KN_C pare. č. 11577/2 v k. ú.
Lubina ako spoluvlastníka pozemku v 1/33
Lesy SR, odštepný závod Trenčín požiadali Mesto Trenčianske Teplice ako spoluvlastníka pozemku
KN_C pare. č. 11577/2 v 1/33, nachádzajúceho sa v k. ú. Lubina zapísaného na LV č. 3303 o
uzatvorenie nájomnej zmluvy na túto nehnuteľnosť súčasne s ostatnými spoluvlastníkmi pozemku. Na
časti tohto pozemku chcú realizovať stavbu: Lesná cesta Lubina, rekonštrukcia, a to z finančných
prostriedkov EU-PRV 2014-2020. Z tohto dôvodu je k predmetnému pozemku potrebné uzatvoriť
nájomnú zmluvu minimálne na obdobie 5 rokov. Túto nájomnú zmluvu už podpísali ostatní
spoluvlastníci pozemku, a to TVK, a.s. Trenčín, Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá a Obec Štvrtok.

Uznesenie č. 28/2015
Komisia pre financie a majetok berie na vedomie informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy na časť
pozemku KN_C pare. č. 11577/2 vo výmere 370 m2 v k. ú. Lubina uzatvorenú medzi spoluvlastníkmi
pozemku, a to: TVK, a.s. Trenčín, Mestom Nemšová, Mestom Stará Turá, Mestom Trenčianske
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Teplice a Obcou Štvrtok ako prenajímateľmi a Lesmi SR, štátny podnik, odštepný závod Trenčín ako
nájomcom.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

3j/ informácia o žiadosti p. Vladislava Pavlikovského, Nová Dubnica o odpredaj pozemkov
v lokalite Kaňová
Pán Vladislav Pavlikovský, bytom Nová Dubnica si podal na Mesto Trenčianske Teplice prvú žiadosť
o odkúpenie pozemkov v roku 2013. Jednalo sa o 5 pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta a tri
pozemky v spoluvlastníctve Mesta Trenčianske Teplice. V to m čase bola komisia aj obhliadke tých
pozemkov, ktoré chcel odkúpiť. Následne bola doručená ďalšia žiadosť od p. Pavlikovského, ktorou
doplnil svoju pôvodnú žiadosť o ďalšie pozemky, ktoré by chcel od Mesta Trenčianske Teplice
odkúpiť. Celkovo ide o výmeru cca 31 tis. m2 v hodnote cca 53 tis. Eur. Jedná sa o pozemky - orná
pôda do 2000 m2 o výmere 6 633,51 m2, orná pôda nad 2000 m2 o výmere 9570 m2 a ostatné
pozemky o výmere 15509 m2 vrátane pozemkov pare. č. 2732 a pare. č. 2701/3, na ktorých sú cesty.
Pri pozemkoch - orná pôda nad 2000 m2 je nutné dodržať aj zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení zákona č. 122/2015 Z. z.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že uvedenú problematiku bude vhodné rozdebatovať na
pracovnom stretnutí poslancov MsZ s primátorom mesta.

Uznesenie č. 29/2015
Komisia pre financie a majetok berie na vedomie informáciu o žiadosti p. Vladislava Pavlikovského
Nová Dubnica o kúpu pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v lokalite Kaňová.
Hlasovanie: Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
V závere rokovania komisie sa Ing. Mercell sa dotazoval, či bola z mesta zaslaná požiadavka na
zaslanie dokladov zT V S , a.s. Trenčín a ako je to so stavbami, ktoré boli chybne zapísané na katastri.
Z T V S , a.s. Trenčín bola zaslaná odpoveď na náš list, ktorá bude predložená komisii na ďalšom
rokovaní a zápis stavieb na katastri rieši p. JUDr. Bustinová.

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

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna J

f

Trenčianske Teplice 28. 09. 2015

y
Ing. Dägmar Datková
predsedníčka komisie
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