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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
01. 06. 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
Roman Krištof
JUDr. Katarína Martinková
Ing. Jozef Mercell
Neprítomní:
Pavol Sirotný
Za Mesto Trenčianske Teplice:
Ing. František Sádecký - prednosta MsÚ
Ing. Martin Ďuďák - strategické plánovanie a progr. rozpočet
Ing. Anna Hudcovská - garant komisie

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.

Otvorenie
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
Záver

1. Otvorenie
Predsedníčka komisie otvorila rokovanie komisie, privítala všetkých prítomných. Konštatovala,
že na rokovaní komisie dňa 14. 05. 2015 komisia prijala uznesenie, v ktorom odporučila 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. Uviedla, že na začiatku rokovania komisie by dala slovo p. Jozefovi Raučinovi, ktorý sa
zúčastňuje dnešného rokovania komisie. Menovaný si dal na MsÚ v Trenčianskych Tepliciach žiadosť
o odkúpenie pozemku pare. č. 234 v k. ú. Trenčianske Teplice a chce bližšie objasniť členom komisie
svoj zámer kúpy tohto pozemku ako aj celú situáciu s pozemkami v tejto oblasti. Na pozemkoch
KN_C pare. č. 240, 241, 224 a 211/3 je umiestnená letná terasa rodiny Raučinovej, ktorá by bola
odstránená v prípade realizácie nejakého zámeru na týchto pozemkoch. Na pozemku pod budúcou
preloženou cestou sú v súčasnosti vedené inžinierske siete pre stavbu vo vlastníctve p. Ing.
Novanského.
V súčasnosti boli z MsÚ zaslané jednotlivým vlastníkom pozemkov v tejto lokalite listy v zmysle
uznesenia komisie zo dňa 14. 05. 2015. Mesto bude čakať na ich vyjadrenie.

2.Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
S uvedeným materiálom oboznámil členov komisie p. Ing. Ďuďák. Záverečný účet mesta za rok
2014 sa rozdeľuje na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, príjmy
a výdavky finančných operácii. Celkový výsledok hospodárenia mesta za rok 2014 predstavuje
bilančné 28 250,26 €, z ktorého je potrebné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vylúčiť
nevyčerpané účelovo príjmovo viazané finančné prostriedky v sume 47,04 € na zadržané rodinné
prídavky.
Nevyčerpaný (disponibilný) prebytok vo výške 28 203,22 € je vychádzajúc z celkovej bilancie
rozpočtu mesta možné presunúť v rozpočtovom roku 2015 do mimorozpočtového rezervného fondu
mesta. Z tejto sumy je však potrebné presunúť späť do rozpočtu mesta na rok 2015 sumu 24 329,18
Eur na úhradu nebytových priestorov ako súčasť celej kúpnej ceny budovy Narcis po rekonštrukcii.
Kúpa budovy Narcis sa v roku 2014 neuskutočnila, ale rozpočtové opatrenie v roku 2014 bolo
vykonané.
Plnenie bežného rozpočtu v roku 2014 skončilo s prebytkom 544 744,09 €, plnenie kapitálového
rozpočtu skončilo v schodku mínus 570 764,78 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu, ktorý
bol vo výške +544 744,09 € a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý bol +54 270,95 €.
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice bol zverejnený v zmysle zákona na 15 dní na úradnej
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tabuli, na internetovej stránke. Rozpočet mesta na rok 2014 bol upravovaný 3 rozpočtovými
opatreniami Mestského zastupiteľstva a rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta v
počte 24. Päť zmien rozpočtu mesta na rok 2014 bolo vykonaných na základe rozhodnutí MsZ z roku
2013, ktoré boli realizované až v roku 2014.
V rámci tohto bodu p. Ďudák spolu s členmi komisie prešli podrobne tento materiál a zároveň
zodpovedal na niektoré otázky členov komisie. Otázky sa týkali pri bežných príjmoch hlavne
financovania LEADER projektov a ich refundácií, vlastných príjmov Základnej školy a Technických
služieb. Pri bežných výdavkoch boli dotazy členov komisie
na priemerný evidenčný počet
zamestnancov v Základnej škole a v jej strediskách, na náklady energií v Mestskom úrade
a v Základnej škole, vykurovanie telocvične, využívanie bazénu, cestovné výdavky Základnej školy,
stravovanie v školskej jedálni ZŠ, na dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, o brigádnickej
práci študentov. Ďalej boli dotazy na výdavky na knižnicu, mzdové náklady v Technických službách,
na Mestskom úrade, vývoj pohľadávok mesta, ich vymáhanie, stav exekúcií na vymáhanie
pohľadávok, na výšku dotácie pre RC Ovečka a jej použitie. Taktiež boli p. Ing. Ďud’ákom vysvetlené
náklady v roku 2014 vynaložené v Zariadení pre seniorov, na opatrovateľskú službu. V dálšej časti
rokovania komisie bol rozobratý a vysvetlený kapitálový rozpočet mesta, jeho príjmy a výdavky podľa
programov. Rozobrané boli hlavne projekty podprogramu 3.3.Modernizácia infraštruktúry mesta, ktoré
boli financované prostredníctvom úverov v rámci projektu LEADER.
Počas prerokovávania tohto bodu odišla Ing. Bloudková a p. Krištof.

Uznesenie č. 21/2015
Komisia pre financie a hospodárstvo odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
schváliť Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 4
proti:0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 / Ing. Bloudková, p. Krištof/
Ďalej boli 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. Členovia komisie sa dohodli, že
sa pôjdu pozrieť na tieto pozemky priamo do terénu a následne sa budú uvedenou žiadosťou
opätovne zaoberať.

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

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
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Trenčianske Teplice 01. 06. 2015

predsedníčka komisie

