Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
20. 04. 2015 o8,30 hod, v zasadačke Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Prítomní:
Ing. Dagmar Ďatková - predsedníčka komisie
Členovia komisie:
JUDr. Katarína Balážová
Ing. Petra Bloudková
Roman Krištof
Ing. Jozef Mercell
Neprítomní:
JUDr. Katarína Martinková - ospravedlnená
Pavol Sirotný - ospravedlnený
Ing. Anna Hudcovská - garant komisie
Za Mesto Trenčianske Teplice:
Ing. Tatiana Draková - poslankyňa MsZ
Ing. Katarína Holá - poslankyňa MsZ
Monika Pšenčíková - poslankyňa MsZ
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie
2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže nehnuteľného majetku Mesta - pozemok
KN_C pare. č. 871 - prerokovanie kúpnej ceny
3. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie otvorila rokovanie komisie, privítala všetkých prítomných a uviedla, že
dnešné rokovanie komisie je zvolané ohľadom prerokovania kúpnej ceny v súťažných podmienkach
obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku - pozemok KN_C pare. č. 871 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 202 m2 .
2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže nehnuteľného majetku Mesta - pozemok
KN_C pare. č. 871 - prerokovanie kúpnej ceny
Predsedkyňa komisie uviedla, že na minulom rokovaní komisie bolo odporučené MsZ schváliť súťažné
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku KN_C pare. č. 871. Pri podrobnejšom
preštudovaní týchto podmienok bolo zistené, že je v nich tam uvedená kúpna cena podľa znaleckého
posudku, ktorá predstavuje 9,43 Eur/m2. Podľa jej pohľadu predávať pozemky v parku za takúto cenu
je veľmi nízka cena. Vybudované parkovisko bude prínosom pre firmu, ide o biznis firmy. V súčasnej
ekonomickej situácií je pre mesto dobré každé euro.
Pavol Sirotný - člen komisie a zároveň konateľ firm y Spicybrown, s. r. o. zaslal svoje vyjadrenie
k predaju tohto pozemku členom komisie mailom.
Ing. Mercell - konštatoval, že aj ich firma vypracúva znalecké posudky nie je možné, aby v meste
Trenčianske Teplice v intraviláne bola cena určená znaleckým posudkom nižšia ako 20,- Eur/m2. Pri
predaji obchodnou verejnou súťažou nejde o prípad hodný osobitného zreteľa,
p. Krištof - uviedol, že vybudovaním parkoviska na uvedenom pozemku sa zruší chodník, ktorý je tam
v súčasnosti funkčný. Taktiež sa mu zdá kúpna cena nízka.
Ing. Balážová - investícia na vybudovanie parkoviska bude vysoká
Predsedkyňa komisie uviedla, že pri pozemkoch, ktoré mesto predávalo po 8,- Eur/m2 išlo o prípady
hodné osobitného zreteľa, išlo o sceľovanie pozemkov a neboli určené na komerčné účely.
Ing. Mercell - v tomto prípade ide síce o súťaž, ale pravdepodobne sa do nej okrem firmy Spicybrown
nik neprihlási, a teda cena uvedená v súťažných podmienkach, bude aj konečná. Preto nesúhlasí
s kúpnou cenou uvedenou podľa znaleckého posudku. Materiál ohľadom výstavby parkoviska už bol
aj na rokovaní komisie stavebnej, ktorá to odsúhlasila. Na komisii finančnej je rozhodnúť či pozemok
predať a za akú cenu.
Ing. Holá - poslankyňa MsZ uviedla, že tam treba stanoviť komerčnú cenu.
p. Pšenčíková - investície tam budú veľké
Ing. Mercell - investície prinesú význam pre firmu Spicybrown, s. r. o.

1

Ing. Bloudková - parkovisko má byt' vybudované pre zamestnancov firmy a návštevníkov Kursalonu,
v zime bola cesta prístupová v katastrofálnom stave, keď už tam parkujú, treba si to po sebe aj upratať
Ing. Ďatková - vybudovanie parkoviska prinesie zisk pre firmu Spicybrown, s. r. o. a zároveň
parkovanie áut vzadu Kursalonu bude aj tak, doprava sa odtiaľ aj tak úplne nevylúči
Ing. Mercell - úplne sa parkovaniu áut za Kursalonom zamedziť nedá najmä pri poriadaní veľkých
akcií v Kursalone
Ing. Balážová - cena podľa znaleckého posudku určite nie, ale treba zohľadniť tú investíciu do
výstavby parkoviska
Ing. Mercell - parkovisko áno, ale treba určiť minimálnu kúpnu cenu
Predsedkyňa komisie oslovila členov komisie, aby uviedli minimálnu kúpnu cenu za odpredaj
uvedeného pozemku:
• Ing. Mercell - pod sumu 30,- Eur/m2 určite nie,
• p. K riš to f- 4 5 , - Eur/m2,
• p. Ďatková - tiež suma 30,- Eur/m2,
• Monika Pšenčíková - 10,- Eur/m2, nakoľko tam ide o veľkú investíciu,
• Katarína Holá - 30,- Eur/m2 - ide o adekvátnu, nie premrštenú cenu,
• Ing. Bloudková - cena 30,- Eur/m2,
•
JUDr. Balážová - cena min. 15,- Eur/m2, mali by sme rešpektovať cenu stanovenú znaleckým
posudkom.
Ing. Bloudková uviedla, že pre mesto je dobré každé euro získané do kasy, je to cena, od ktorej sa
môžeme odraziť v budúcnosti aj pri predaji ďalších pozemkov v meste, pri vybudovaní kúpaliska
Zelená žaba bude tento pozemok viacej atraktívny.
Uznesenie č. 15/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča doplniť do podmienok obchodnej verejnej súťaže „Predaj
nehnuteľnosti - pozemku KN_C pare. č. 871“ v čl. 4 v druhej vete: „Kúpna cena pozemku nesmie byť
nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom a je určená minimálne vo výške 30,- Eur/m2.
Hlasovanie: Za: 4
proti: 0
zdržal sa: 1 /JUDr. Balážová/
Ďalej v rokovaní komisie uviedol Ing. Mercell, že by sa rád vrátil k rokovaniu komisie na minulom
zasadnutí, keď bol prítomný aj Ing. Vojtáš - riaditeľ TSM kvôli kúpe zametacieho auta. Navrhované
auto je podľa jeho názoru pre Trenčianske Teplice zbytočne veľké. Existujú 2 možnosti - zakúpenie
zametacieho auta, alebo situáciu riešiť formou kúpy nadstavby, ktorá sa dá zavesiť na hoci ktoré
nákladné auto. Firma v Dubnici nad Váhom sa zaoberá touto komunálnou technikou, jej zamestnanec
uviedol, že cena novej nadstavby, ktorá sa da namontovať na autá, ktoré už TSM majú, sa pohybuje
v cene od 45 - 70 tis. Eur. Ing. Mercell odporúča, aby sa celá problematika okolo zametacieho auta
ešte vrátila späť na TSM a aby sa zamerali aj na takéto možnosti riešenia situácie, aby sme nespravili
chybný krok.
Ing. Ďatková uviedla, že uvedený názor odprezentuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach.

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

Trenčianske Teplice 20. 04. 2015

Ing. Dagmar Ďatková, v. r.
predsedníčka komisie
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