Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
14. 05. 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 Mercell
Pavol Sirotný
Neprítomní:
Roman K rišto f-o sp ra ve d ln e n ý
Ing. Anna Hudcovská - ospravedlnená
Za Mesto Trenčianske Teplice:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta
Ing. František Sádecký - prednosta MsÚ

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.

Otvorenie
Majetkové prevody
Záver

1. Otvorenie
Predsedníčka komisie otvorila rokovanie komisie, privítala všetkých prítomných. Rokovania komisie
sa zúčastnil aj primátor mesta, ktorý uviedol, že predmetom rokovanie dnešnej komisie sú niektoré
majetkové prevody nehnuteľného majetku mesta.

2a) Žiadosť p. Jozefa Raučinu, Trenčianske Teplice o odpredaj pozemku KN_C pare. č. 234
I keď bola žiadosť o kúpu pozemku p. č. KN_C 234 za účelom scelenia pozemku, nejde o sceľovanie
pozemkov, nakoľko vlastníkom okolitých pozemkov nie je p. Raučina, ale iní vlastníci a taktiež v tejto
oblasti vlastní pozemky p. Patrícia Tem kovitz (sestra menovaného žiadateľa). Vznikol tiež nápad, že
ulička, ktorá sa nachádza na pozemku KN_C pare. č. 211/2 a vedie stredom medzi jednotlivými
pozemkami, by mohla byť presunutá na pravý kraj, čím by sa scelili jednotlivé pozemky na pravej
i ľavej strane pozemku pare. č. 211/2. V tomto prípade by muselo dôjsť k vypracovaniu geometrického
plánu a následne k zámene pozemkov. Tým by sa oddelili pozemky vo vlastníctve p. Malku a rodiny
Raučinových a ostatných vlastníkov. Je potrebné osloviť vlastníkov pozemkov KN_C pare. č. 228,
229, 235, 236 pare. č. 231 a 233 v súvislosti so zachovaním cesty a s tým súvisiacej zámeny
pozemkov.

Uznesenie č. 16/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča osloviť vlastníkov pozemkov pare. č. 228, 229, 235
a 236 a tiež vlastnícku pozemkov pare. č. 231 a 233 a p. Patríciu Temkovitz v súvislosti so zámenou
pozemkov kvôli zachovaniu cesty medzi pozemkami p. Malku a ostatných vlastníkov pozemkov
a sceleniu pozemkov na pravej i ľavej strane pozemku KN_C pare. č. 211/2.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

2b) Žiadosť p. Ing. Pavla Havelku a manž. Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemku KN_C
pare. č. 2334/45
Vzhľadom k tomu, že cez pozemok idú inžinierske siete, Mesto oslovilo SPP, a.s. Bratislava a TVK,
a.s. Trenčín ohľadom zriadenia vecného bremena. Stanovisko SPP, a. s. je kladné, súhlasia so
zriadením vecného bremena na uvedený pozemok, stanovisko TVK, a.s. je také, že nedoporučujú,
aby trasa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bola v súkromných pozemkoch.
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Uznesenie č. 17/2015
Komisia pre financie a majetok
Pavlovi Havelkovi s manželkou,
pozemok bude zriadené vecné
pozemku.
Hlasovanie: Za: 6

odporúča MsZ odpredať pozemok KN_C pare. č. 2334/45 p. Ing.
Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2 stým , že na predmetný
bremeno v prospech vlastníkov inžinierskych sietí na uvedenom
proti: 0

zdržal sa: 0

2c) Žiadosť p. Dušana Ondrišáka o odkúpenie pozemku KN_C pare. č. 2666/2
V súčasnosti má časť tohto pozemku p. Ondrišák v prenájme na dobu určitú. Je na ňom postavený
stánok s predajom ovocia a zeleniny. Celková výmera pozemku je 169 m2. Predaj pozemku by sa mal
uskutočniť priamym predajom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

Uznesenie č. 18/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča dať vypracovať znalecký posudok na pozemok KN_C pare.
č. 2666/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 169 m2 a následne pri predaji tohto pozemku
postupovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z .n. p., a to formou priameho predaja.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

2d) Žiadosť HCPF, s. r. o. Zvolen o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania parkoviska
HCPF, s. r. o. Zvolen chce odkúpiť od Mesta Trenčianske Teplice pozemok za účelom vybudovania
parkoviska pre svoje potreby. Nachádza sa v meste oproti budovy Pošty v Trenčianskych Tepliciach.
V prípade, ak by Mesto tento pozemok predalo za symbolickú cenu 1,- Euro, na vedľajšom pozemku
vo vlastníctve mesta by vybudoval 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. Je ešte potrebné vypracovať geometrický plán na
odčlenenie pozemku KN_E pare. č. 2781 pre vybudovanie oboch parkovísk, projekt pre vybudovanie
mestského parkoviska. Do vlastníctva firmy by pozemok prešiel až po kolaudácií oboch parkovísk.

Uznesenie č. 19/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča 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. Uvedenou problematikou sa bude ešte komisia zaoberať.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

2e) Žiadosť MUDr. Mariana Pšenčíka a manželky, Trenčianske Teplice o odkúpenie
pozemku KN_C pare. č. 525/14 a pare. č. 2334/128
Predmetná žiadosť bola už viackrát predmetom rokovania komisie pre financie a majetok. Pôvodne
navrhovaná cena v komisii bola 14,- Eur/m2. V súčasnej dobe bol na Mestský úrad v Trenčianskych
Tepliciach doručený list - doplnenie pôvodnej žiadosti okúpu pozemku. Z tohto dôvodu je táto
problematika opätovne predmetom rokovania komisie. Na pozemku KN_C pare. č. 525/14 je
postavený oporný múr.

Uznesenie č. 20/2015
Komisia pre financie a majetok odporúča MsZ odpredať p. MUDr. Pšenčíkovi s manž. Trenčianske
Teplice pozemok KN_C par. č. 525/14 - záhrady vo výmere 64 m2 za cenu 21,10 Eur/m2 a pozemok
KN_C pare. č. 2334/128 - ostatné plochy vo výmere 281 m2 za cenu 8,- Eur/m2.
Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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Ing. Mercell predniesol na komisii dotaz, aby si Mesto Trenčianske Teplice v súvislosti s ukončením
Z m lu vy o nájme vodohospodárskeho majetku a prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich
s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku zo dňa 1.1. 2015 ku dňu 9. 2. 2015 vyžiadalo
dokum entáciu od TVS, a.s., Trenčín, ktorú má vo svojom archíve. Jedná sa o vydané vodoprávne
rozhodnutia a kolaudačné rozhodnutia z minulých rokov podľa priloženého zoznamu.
Ing. Mercell - dotazoval sa ohľadom projektu verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice.
P á n primátor uviedol, že práve teraz prebieha rokovanie stavebnej komisie, kde jeden z bodov
rokovania je analýza verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice, možnosti jeho rekonštrukcie,
P rípadne výmeny svietidiel. Bude sa aktualizovať audit, ktorý bol vypracovaný v roku 2007, čo sa týka
s ta v u verejného osvetlenia v meste, z toho budú zrejmé určité fakty.

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

Z a p ís a la : Ing. Hudcovská Anna
"Trenčianske Teplice 14. 05. 2015

/j

Ing. Dagmar Ďatková
predsedníčka komisie
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