Záznam
z mimoriadneho zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, ktoré sa
konalo dňa 20.7.2016 na MsÚ v Trenčíne
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD, Mgr. Juraj Bakoš, Ing. Richard Ščepko, Ing.
Vladimír Poruban
Neprítomní členovia : JUDr. Ján Kanaba, Ing. Milan Gonda, Ing. Roman Herman
Program :
1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 16.6.2016 a 22.6.2016
2. Téma - SAD
3. Téma - Odpadové hospodárstvo
MBA Peter Hošták PhD – na základe požiadavky ekonomického útvaru navrhuje doplniť
program o nasledovný bod : Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok
2016.
Doplnený program :
1. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016
2. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 16.6.2016 a 22.6.2016
3. Téma - SAD
4. Téma - Odpadové hospodárstvo
Hlasovanie k programu :

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Hlasovanie k pôvodnému
programu :

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 16.6.2016 a 22.6.2016
Zápisnica zo dňa 16.6.2016 bola odsúhlasená bez pripomienok
Hlasovanie :
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Zápisnica zo dňa 22.6.2016 bola odsúhlasená bez pripomienok.
Hlasovanie :
Za : 4
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2/ Téma - SAD
Ing. Miloš Minárech - otvoril predmetnú problematiku a vyjadril sa k materiálu k odpisom
autobusov MHD Trenčín
Diskusia : prítomní sa postupne začali vyjadrovať
hlavné témy diskusie k SAD Trenčín patrila:
-

k predmetnej téme, pričom medzi

prioritizácia - autobusovej dopravy
dopravná koncepcia -Trenčín
most – Opatová - oprava
odpisy autobusov - možnosti riešenia
zmluvné podmienky
súťažné podmienky
integrácia mestskej a prímestskej dopravy

Pri prerokovaní jednotlivých tém vznikli nasledovné otázky :
1. Je možné vyvolať rokovanie so SSC o vytvorení BUS pruhu pred svetelnou križovatkou
v smere na starý most od zastávky Hasičská? Ide o úsek, ktorý je aj napriek svojej šírke
využívaný len pre jeden jazdný pruh. Zvyšok je vyznačený šikmým dopravným
značením V 13a. R. Ščepko navrhuje, aby sa preverila možnosť zriadenia BUS pruhu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

v tejto časti, čo by umožňovalo po doplnení dodatkovej svetelnej signalizácii
predbehnúť vozidlom MHD stojace vozidlá.
Môže mesto nakúpiť autobusy (napr. aj cez eurofondy) – t.j. mať vlastné a súťažiť len
prevádzku MHD?
BA, KE, ZI – obnovené vozové parky z eurofondov – majú dopravné podniky? Autobusy
sú koho?
Na aké obdobie je možné predĺžiť maximálne a minimálne zmluvný vzťah so SAD
dodatkom a koľkokrát je možné súčasnú zmluvu dodatkovať?
Máme nové info ohľadom súťaží na MHD a rozhodnutí ESD?
Môže byť predmetom dodatku aj možnosť znižovať km? Prvok flexibility
Môže SAD bez nášho súhlasu nakupovať nové autobusy – obnovovať vozový park – ak
je to napr. z hľadiska zákonov potrebné – končí sa „životnosť“ súčasného?
Koľko stojí zakúpenie čítačiek na karty do autobusov – dvere kde neboli? Koľko ich
bude, jednotková cena
Koľko bude stáť inštalácia wifi?
Je možné pri rekonštrukcii zastávok umiestniť na zastávku led panel s informáciou
o spojoch? Riešenie elektronického cestovného poriadku.
Kto realizuje výber LED panelu s cestovným poriadkom (mesto/SAD?).
Prečo nie sú cestovné poriadky a označníky mestskej a prímestskej dopravy
integrované v jednom ? Bolo by to možné riešiť integrovanie – je jeden dopravca.

Zvážiť, či v prípade podpísania dodatku – o rozložení odpisov - zníženú ročnú stratu –
neponechať v systéme. R. Ščepko navrhoval, aby „ušetrené“ financie zostali naďalej pre
potreby MHD, tzn. aby bolo možné za ne realizovať napr. rekonštrukcie zastávok, otoče
vozidiel, prestupné stanice a pod.
Stanovisko komisie : Žiada o poskytnutie informácií k otázkam, ktoré boli vznesené
v diskusii a to na zasadnutie FMK, ktorá je naplánovaná na 13.10.2016
Hlasovanie :

Za:

4

Zdržal sa :

0

Proti : 0

K bodu 3/ Téma odpadové hospodárstvo
Ing. Zuzana Čachová
Drobný stavebný odpad – bolo zavedené spoplatnenie, nie sú vnímané žiadne problémy, zo
začiatku boli otázky od občanov a VMČ ohľadne sadzby, výška sadzby bola odôvodnená. Znížili
sa množstvá dovezené do zberných dvorov, čo však neznamená, že tieto množstvá skončili
ako čierne skládky. Zatiaľ neevidujeme väčšie čierne skládky, v minulom roku evidoval Okresný
úrad 2 -3 skládky v Kubrici, občas sa objaví drobný stavebný odpad v nádobe.
Množstvá vyvezeného odpadu sa zmenili nasledovne :
Za I. polrok 2014 ..............1210 ton
Za I. polrok 2015 ..............1117 ton
Za I. polrok 2016............... 245 ton
Náklady za I. polrok 2016 boli cca 15500,- € (uvedená suma bola od občanov vybratá do
príjmu ) a za I. polrok 2015 boli náklady vo výške 70860,- €, za I. polrok 2014 náklady
predstavovali 76771,- €.
V minulom roku sa podpísal dodatok s Marius Pedersen, niektoré ceny sa znížili o cca 8 – 12
%. V porovnaní cien, ak by za II. polrok 2015 boli faktúry v pôvodných vyšších cenách, mesto
by zaplatilo o cca 102.600,- € viac.
ENVI PAK – od 1.7.2016 začal fungovať nový systém, a to že náklady na triedený zber budú
preplácať organizácie zodpovednosti výrobcov. Faktúra za mesiac júl by mala byť znížená
o náklady za triedený zber a mala by ísť priamo na Marius Pedersen na úhradu. Vyhláška
k zákonu o odpadoch stanovuje minimálne štandardy zberu, po prepočtoch počtu nádob
a frekvencie vývozov, Mesto Trenčín plní štandardy, ktoré sú určené už pre rok 2019. Zmluvu
s ENVI PAKOM je možné vypovedať ku koncu roka, najbližšie ku koncu roku 2017. Za I. polrok
2016 triedený zber pre mesto predstavoval náklad 274.500,- € (kovy, plasty, papier a sklo).
Budúci rok je v pláne zriadiť tretí zberný dvor pre mestskú časť Sever.

BIO odpad – k 1.1.2017 by mali mať obce vyriešené zavedenie zberu bioodpadu pri rodinných
domoch. V súčasnosti máme zavedených 600 bionádob a je potrebné pokryť ešte 5000
domácností. Zákon hovorí o tom, že každá domácnosť má dostať buď bio nádobu alebo
komposter.
Bio nádoba pri 26 vývozoch - predstavuje náklad na vývoz a za uloženie
predpokladaný celkový ročný náklad je cca 240.000,- €.

cca 48,- € ročne,

Ing. Richard Ščepko – spýtal sa, či je ešte časovo reálne, aby si VMČ Stred vyvolal verejnú
debatu s obyvateľmi Nozdrkoviec, kde by im bol navrhnutý kompostér
Ing. Zuzana Čachová –pripravuje sa jeden vedecký projekt, ktorý má byť financovaný
z európskych fondov, ktorý bude skúmať Mesto Trenčín z pohľadu nakladania s odpadmi a aj
požiadavky občanov v tejto oblasti. Momentálne však už nie je priestor na to, aby sme teraz
diskutovali s občanmi či chcú kompostéry alebo bio nádoby.
MBA Peter Hošták PhD – projekt je stavaný v tom, že jeho prvotným cieľom je vyskúšať rôzne
impulzy, ktoré by mohli zvýšiť primárnu separácia odpadu, teda aby bolo zmesového odpadu
čo najmenej. Projekt má niekoľko aktivít - udalostný, interaktívny zber, polopodzemné
stanovištia, zvýšenie separácie odpadu.... Tieto impulzy by mali byť na meste Trenčín
aplikované ako na prvotnom meste s tým, že výstupy budú vedeckého ale aj praktického
charakteru. Do konca roka by malo byť známe, či bude projekt schválený, v prípade jeho
schválenia veľa vecí zaplatí za mesto tento projekt.
Ing. Zuzana Čachová – výsledkom projektu by mala byť príručka, ktorá má pomôcť iným
mestám a obciam pri rozhodovaní, akým smerom majú mestá a obce postupovať v oblasti
nakladania s odpadmi, má obsahovať aj určité vzorce, ako sa rozhodovať a tie má skúmať, či
by občania uvítali kompostér alebo bio nádoby.
Ing. Richard Ščepko – prečo netriedime sklo (číre a farebné)
Ing. Zuzana Čachová – spracovateľ nevyžaduje, aby sa sklo triedilo
4 . Rôzne
Ing. Mária Capová - predložila na prerokovanie Návrh na Zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2016. Uviedla, že Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín vyplýva z potreby dofinancovať kapitálové a bežné výdavky podrobne rozpísané
v textovej časti. Súčasne sú zvýšené kapitálové granty a dotácie v rovnakej výške.
Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uviedla nasledovne:

PRÍJMOVÁ
Kapitálové príjmy

ČASŤ
165.600 €

a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke 321: Grant od SPP o plus + 10.000 €, doteraz
nerozpočtované. Grant bude určený na financovanie investičnej akcie Chodník Čerešňový
sad.
b) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke 322: MH SR Komplexná modernizácia
verejného osvetlenia v meste Trenčín - refundácia o plus + 155.600 €. V roku 2015
mesto Trenčín realizovalo a financovalo z vlastných finančných prostriedkov komplexnú
modernizáciu verejného osvetlenia v meste Trenčín. Finančné prostriedky budú
refundované z Ministerstva hospodárstva SR v roku 2016.

VÝDAVKOVÁ
Výdavky
PROGRAM 6. Doprava

ČASŤ
165.600 €
+ 66.000 €

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií ............. + 66.000 €
a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Vybudovanie časti
cyklotrasy Juh – centrum o plus + 10.000 €, t.j. na 290.000 €. Zvýšenie vyplýva
z aktuálnej cenovej ponuky.
b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Odvodnenie MK Niva –
IA z r. 2015 o plus + 6.000 €, t.j. na 23.026 €. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej
ponuky.
c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: MK Olbrachtova plus +
50.000 €, t.j. na 194.000 €. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.

PROGRAM 7.Vzdelávanie

75.600 €

1. Podprogram 1. Materské školy ........................................................................... 18.600 €
a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: MŠ Legionárska – nové
moduly o plus + 17.000 €, t.j. na 145.126 €. Zvýšenie vyplýva z potreby dofinancovať
práce, ktoré neboli v projektovej dokumentácii - montáž tepelnej izolácie, materiál, ap.
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: MČ Sever - MŠ Považská –
3 ks vchodových dverí o plus + 1.600 €, t.j. na 4.600 €. Vymenené budú 4 vchodové
dvere oproti pôvodne plánovanej výmene 3 vchodových dverí, súčasne sa zmení názov na
4 ks vchodových dverí.
2. Podprogram 2. Základné školy ............................................................................ 57.000 €
a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh - ZŠ
Novomeského - rekonštrukcia plavárne o plus + 10.000 €, t.j. na 40.000 €. Realizácia
bazénového žľabu, demontáž starej technológie.
b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh - ZŠ Východná
– strecha o plus + 47.000 €, t.j. na 57.000 €. Rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia (A
kategória).

PROGRAM 9. Kultúra

0€

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk..........................................................
0 €
a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: MČ Juh – MHSL m.r.o. – KS Juh –
vstupné dvere hlavné a do knižnice o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 € na základe aktuálnej
cenovej ponuky, súčasne sú znížené výdavky na bežné výdavky na výmenu dverí.
b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: MHSL m.r.o. – Rutinná
a štandardná údržba o mínus – 2.000 €, t.j. na 7.500 €.
c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: MČ Juh – MHSL m.r.o. – KS
Juh – vstupné dvere hlavné a do knižnice o mínus -3.000 €, t.j. na 0 €. Presun na
kapitálové výdavky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

PROGRAM 10. Životné prostredie

+ 24.000 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň......................................................................... + 24.000 €
a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Chodník Čerešňový sad
o plus + 24.000 €, t.j. na 26.100 €. Realizácia spevneného chodníka v lesoparku Brezina
medzi átriom a Čerešňovým sadom. Investičná akcia bude vo výške 10.000 € financovaná
z grantu od SPP (rozpočtovaný v časti kapitálových príjmov).

Diskusia:
Prítomní prerokovali predmetnú problematiku len neformálne, bez hlasovania, nakoľko jeden
z prítomných členov komisie odmietol hlasovať o zaradení tohto bodu do programu komisie
a tým nebola komisia uznášania schopná.
Stanovisko komisie :

bez stanoviska

Hlasovanie :

bez hlasovania

Za majetkovú časť : Bc. Eva Hudecová
Za ekonomickú časť : Ing. Ján Margetín

MBA Peter Hošták PhD
predseda FMK

