Záznam
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne,
ktoré sa konalo dňa 15.12.2014 na MsÚ v Trenčíne
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD, Ing. Richard Ščepko, Mgr. Juraj Bakoš, JUDr. Ján
Kanaba, Ing. Vladimír Poruban
Neprítomní členovia : -

Program:
1. Majetkové prevody UMM
2. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014
3. Rôzne
MBA Peter Hošták PhD – navrhol doplniť program o bod :
- Predloženie žiadosti spoločnosti BIG IDEA, s.r.o. o prenájom reklamnej plochy
Návrh doplneného programu:
1. Predloženie žiadosti spoločnosti BIG IDEA, s.r.o.
2. Majetkové prevody UMM
3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014
4. Pozmeňovací návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014
5. Rôzne
Hlasovanie k programu :

Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 1/ Predloženie žiadosti spoločnosti BIG IDEA, s.r.o.
Zástupca spoločnosti BIG IDEA, s.r.o. - požiadal o prenájom reklamnej plochy nachádzajúcej sa
na objekte nocľahárne na Ul. Nešporovej. V roku 2013 Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
vyhlásila súťaž na prenájom uvedenej reklamnej plochy, do elektronickej aukcie boli zapojení dvaja
záujemcovia, spoločnosť BIG IDEA, s.r.o. bola neúspešná. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená
nájomná zmluva za vysúťaženú cenu nájmu 300,- €/mesiac. Spoločnosť BIG IDEA, s.r.o. ponúka
minimálne 1 násobok (600,- € mesačne) vysúťaženej ceny, navrhuje zmluvu ukončiť a vyhlásiť novú
súťaž.
Ing. Gabriela Vanková - vysvetlila proces súťaže, aby bol dodržaný zákon o majetku obcí, musí byť
vyhlásená nová súťaž, je potrebné pozrieť podmienky nájomnej zmluvy, či je možné zmluvu
vypovedať. Žiadosť spoločnosti BIG IDEA, s.r.o. bude odstúpená Sociálnym službám Mesta Trenčín,
m.r.o.
Stanovisko komisie : berie na vedomie a poveruje Ing. Vankovú odstúpiť žiadosť SSMT, m.r.o.
a následne informovať FMK
Hlasovanie:

Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2/ Majetkové prevody UMM
1/ prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín časť C-KN parc.č. 1560/19 o výmere 333 m2,
C-KN parc.č. 1627/789 o výmere 4252 m2, C-KN parc.č. 1627/391 o výmere 742 m2, C-KN parc.č.
1562/2 o výmere 1050 m2, C-KN parc.č. 1560/4 o výmere 5989 m2, C-KN parc.č.1560/2 o výmere
4597 m2, C-KN parc.č. 1560/22 o výmere 202 m2, C-KN parc.č. 1555/1 o výmere 2091 m2, C-KN
parc.č. 1627/462 o výmere 51 m2, C-KN parc.č. 1627/130 o výmere 485 m2, C-KN parc.č. 1560/17
o výmere 7 m2 a C-KN parc.č. 1562/3 o výmere 548 m2, pričom presný rozsah prenájmu
predmetných pozemkov je vymedzený projektovou dokumentáciou vypracovanou spol. REMING
CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 729 023 a spol. PIO
KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862, pre stavbu ŽSR,
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú
rýchlosť do 160 km/h", 3. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá) - TN "MALÁ STAVBA“ pre ŽSR
Bratislava, za účelom realizácie „Malej stavby“ špecifikovanej v článku II. Vymedzenie „Malej stavby“
ods. 1. písm. c. Infraštruktúra k Novej letnej plavárni Zmluvy o spolupráci č. 15/2013/O220/PO
uzatvorenej medzi Železnicami Slovenskej republiky a Mestom Trenčín, v súvislosti so stavbou
„Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre
traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa ( SO časť 1- Inžinierske siete, časť 2 – Parkoviská
a komunikácie, časť 3 – Most a lávky), na dobu určitú odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia
do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, za cenu nájmu 1,- € za celý predmet
nájmu počas celej doby užívania nehnuteľností.
Prenájom bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie:
Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2/ prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 1560/4 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1746 m2, pre TSS GRADE, a.s., za účelom zriadenia zariadenia staveniska
v súvislosti s realizáciou verejnoprospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad
Váhom – Púchov, časť Zlatovce – Trenčín – III. etapa na traťovú rýchlosť do 160 km/hod – časť MALÁ
STAVBA“, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho pod dni, v ktorom bude zmluva
zverejnená do 31.5.2015, za cenu vo výške nájmu 1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby
užívania pozemku, za nasledovných podmienok :
- nájomca požiada príslušný útvar o výrub drevín
- pozemok bude spevnený panelom, nie lomovým kameňom ani štrkom
- po ukončení odovzdať pozemok rekultivovaný a vo funkčnom stave, za podmienok
stanovených správcom verejnej zelene
Prenájom bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie:
Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

doplnok majetkových prevodov
1/ žiadosť spoločnosti MIBL, s.r.o. o o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie odplatného
vecného bremena na časti pozemku C-KN parc.č. 23/6 v približnej výmere 25 m2, v k.ú. Istebník, vo
vlastníctve Mesta Trenčín, medzi Mestom Trenčín (ako povinný z vecného bremena),
Západoslovenskou distribučnou , a.s. Bratislava (ako oprávnený z vecného bremena) a MIBL, s.r.o.
(ako platiteľ).
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených
v bode a), b)
za podmienok:
- rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní stavby,
geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady platiteľ
- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký
posudok zabezpečí na vlastné náklady platiteľ
- zriadenie vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu určenú
znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
O zriadenie vecného bremena požiadala spoločnosť MIBL, s. r. o, Trenčín. Žiadateľ bude realizovať
prekládku za účelom uvoľnenia pozemku na výstavbu polyfunkčného objektu.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie:
Za: 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3/ Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014
Mária Capová
- predložila predmetný materiál pričom, uviedla že zmeny v príjmovej a
výdavkovej časti rozpočtu sú bez vplyvu na celkový schodok rozpočtu.
Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:
- zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o. na základe skutočného vývoja príjmov do konca
roka o mínus – 29.300 € a súčasne zo zníženia bežných výdavkov MHSL m.r.o. v rovnakej
výške a tiež z presunov medzi položkami rozpočtu MHSL m.r.o.
- zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl o čiastku vo výške plus + 62.255 €, o rovnakú
čiastku sú zvýšené výdavky základných škôl,
- zo zvýšenia dotácie pre základné a materské školy o plus + 301.468 € v nadväznosti na
skutočnú výšku štátnej dotácie poskytnutej Mestu Trenčín v roku 2014, o rovnakú čiastku sú
zvýšené výdavky základných škôl a výdavky materských škôl na predškolské vzdelávanie,
- z presunov medzi položkami investičných akcií na programe 6. Doprava
- zo zmien rozpočtu SSMT m.r.o.
Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1.545.905
€, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 3.416.651 €, saldo finančných operácií predstavuje
prebytok + 1.870.746 €.
Zároveň uviedla, že podrobná štruktúra navrhovaných zmien je uvedená v predloženom materiáli.

Diskusia:
Ing. Richard Ščepko
- prešiel som si základné školy a všimol som si veľkú výšku
poistného
Ing. Mária Capová
- to sú odvody do sociálnych a zdravotných poisťovní , na 610
sú
mzdy pre ľudí, ktorí pracujú na základnej škole pre základné vzdelávanie a k tomu príslušné
odvody do poisťovní, tie sú na 620.
MBA Peter Hošták PhD.
- škoda že tu nie je pán Baláž, mohli sme sa s ním o tom
porozprávať, mám k nemu veľkú dôveru vzhľadom na jeho výsledky, ktoré dosahuje. Aspoň
stručne by som si to s Vami prešiel. Keď si pozriem na príjmy základných škôl,
dosahujú
výšku 5 919 tis. eur,
keď sa pozriem výšku výdavkov, dosahujú 6 500 tis. eur, na bežné
výdavky dávame o
500 tis. viac.
V položke
bežné príjmy
na riadku 277
granty
a transfery, máme tam transfery v rámci verejnej správy
5 919 tis. eur, ktoré dostávame na
základné školy od štátu. Po schválenej zmene po úprave dosiahnu výdavky základných škôl
6 500 tis. eur.
Ing. Mária Capová
- rozpočet pre základné školy sa skladá z viacerých častí. Toto je už
rozpočet po 23 zmenách rozpočtu. Rozpočtujeme to tak , že to čo dáme do príjmov, to dáme
do výdavkov. Máme však zamestnancov, alebo činnosti, kde štátna dotácia nepostačuje, teda
sú naviac. Zároveň majú školy aj svoje príjmy, ak sa nestačia vyčerpať zostávajú pre uvedenú
školu . Ak nestihnú vyčerpať štátnu dotáciu do konca príslušného roka, môžu ju vyčerpať
do konca marca nasledujúceho roka. To znamená, máme nevyčerpané dotácie vo výdavkoch

a v príjmoch ich nemáme. Čiže, mechanizmus je vždy nastavený jeden k jednej a plus vlastné
príjmy, ale potom zistíme, že nie sú vyčerpané štátne dotácie a tie musíme dať do výdavkov
a ak ich neminú, musíme ich vrátiť do štátneho rozpočtu.
Stalo sa aj, že škole nestačila štátna dotácia a je už na meste podľa skutočného vývoja, kde
pridá.
MBA Peter Hošták PhD. - myslím, že by sme mali vedieť, kde sa pridáva a všetky súvisiace
veci, spraviť si vlastnú štruktúru, nech je to prehľadnejšie, aby sa neklikalo z príjmov do
výdavkov.
A hneď ďalšou otázkou je, či to stihnú vyčerpať ? Alebo je to vyčerpané?
Ing. Mária Capová
- to sa priebežne čerpá, výdavky sú vždy do výšky rozpočtu
MBA Peter Hošták PhD. - moja otázka je skôr opačná, teraz to tu schválime a koľko nám
zostane nevyčerpaného a koľko sa prenesie do ďalšieho roka
Ing. Mária Capová - je to v kompetencii školy, ale minimálne sa zaplatia v januári decembrové
výplaty, zámerom je, aby im zostalo len to nevyhnutné
JUDr. Ján Kanaba - a zo štátu dostaneme aj viac peňazí ?
Ing. Mária Capová - my musíme počítať s dvoma normatívmi, lebo si upravujú počet žiakov
od januára do augusta a od septembra do decembra.
Mgr. Richard Rybníček - tlačili sme v tomto roku na základné školy, aby si to neprenášali do
ďalšieho roka. My budeme musieť hovoriť ešte s riaditeľmi škôl o lepšom plánovaní najmä
v príjmovej časti rozpočtu, pretože to vyzerá, že podhodnocujú príjmovú časť rozpočtu, z
hľadiska najmä tých svojich príjmov, pretože potom sa stane, že príde riaditeľ školy a povie,
že mu zostalo 16 tis.eur a chce si nakúpiť veci .
MBA Peter Hošták PhD. - mám tu poznačené ZŠ Kubranská navýšené z 2 200 eur na 20 tis.eur,
ZŠ Na Dolinách zo 14 tis. eur. na 44 tis. eur.
Ing. Mária Capová - tie príjmy si rozpočtovali nižšie bolo to výhodné pre nich, ale pre rok
2015 sme im navrhli vyššie príjmy ako by chceli mať,. to znamená , že budúci rok sme si
podchytili
MBA Peter Hošták PhD. - na ZŠ Veľkomoravskej sa teraz dozvedeli, že na energiu neminú
80 tis.eur ale iba 28 tis.eur, ale pri 80 tis. rozpočte , takto to naplánovať ? pokles o 52 tis.eur !
Ing. Mária Capová - je ale pravda, že niektoré školy sa majú lepšie ako iné školy, pretože ak
škola si ušetrí že je zateplená, má vymenená okná, a ušetrí si môže si vyplatiť viac na
odmenách a opačne.
Ing. Richard Ščepko - keď sa zrealizuje rekonštrukcia školy, potom sa ušetrené peniaze
rozpustia v odmenách?
Ing. Mária Capová - tých možností je viac, každá škola je samostatná jednotka, majú svoj
balík a potom si riešia problémy až na konci roka.
Mgr. Richard Rybníček - my doplácame z rozpočtu na školy, ale na druhej strane sa nám
vyplácajú špeciálni psychológovia, ktorí majú aj vplyv na kvalitu školstva. Vzdelávanie je
v Trenčíne na slušnej úrovni, ale treba dohliadnuť na plánovanie rozpočtu. Treba si uvedomiť,
že platy v školstve sa už trikrát upravovali a budú sa znova zvyšovať.
Ing. Libuša Zigová - chcela by som povedať, že v rámci vykonaných kontrol
som robila
prehľad financovania škôl a komunikácia s riaditeľmi škôl je dosť zložitá, pretože riaditelia škôl
vždy zostanú pedagógovia a nie ekonómovia, systém financovania Vám pošlem
MBA Peter Hošták PhD. - ja nespochybňujem sumy, ale ako sú navrhované a rozpočtované.
Ing. Richard Ščepko
- veľmi rád by som sa pripojil ku komunikácií s Ing. Balážom, mal by
som pár otázok na neho
Mgr. Richard Rybníček- je tu priestor na
konzultácie
18.12.2014, tu by ste mali riešiť
ekonomické veci v rámci zmien rozpočtu a konkrétnu štruktúru toho na špeciálnom stretnutí
alebo 18.12.2014.
Stanovisko komisie : odporúča schváliť
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014
Hlasovanie:

Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa : 1

K bodu 4/ Pozmeňovací návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok
2014
Ing. Mária Capová - uviedla konkrétne položky, ktoré sú súčasťou pozmeňovacieho návrhu
na zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín , ktoré pozostávali z:
- program 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia:
08.4.0., ekonomická klasifikácia 632: Energie navrhujem znížiť o mínus – 4.200 €, t.j. na 23.800 €,
presun na položku 637.
- program 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia:
08.4.0., ekonomická klasifikácia 637: Prevádzka pohrebísk a cintorínov navrhujem zvýšiť o plus +
4.200 €, t.j. na 99.200 €, na prevádzku pohrebísk.
- program 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia: 09.6.0.1., ekonomická
klasifikácia 717: Rekonštrukcia strechy na jedálni – ŠJ Bezručova navrhujem zvýšiť o plus + 900
€, t.j. na 36.890 €, presun z programu 6.3. Rekonštrukcia križovatky Halašu vs. Šmidkého, navýšenie
kvôli naviac prácam odsúhlasených externým stavebným dozorom.
- program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozem. komunikácií, funkčná
klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia 717: Rekonštrukcia križovatky Halašu vs. Šmidkeho
pôvodne navrhnuté zníženie o mínus – 3.100 € navrhujem znížiť o ďalších mínus – 900 €, spolu
o mínus – 4.000 € t.j. na 12.000 €, presun na program 7.4.
program 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania, funkčná klasifikácia: 09.1.2.1.,
ekonomická klasifikácia 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 372 €, t.j. na 23.460 €, presun na
program 7.5., položka 620: Poistné
- program 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania, funkčná klasifikácia: 09.1.2.1.,
ekonomická klasifikácia 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 372 €, t.j. na 8.634 €, na úhradu
poistného do poisťovní
- program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná
klasifikácia: 01.1.1.6., ekonomická klasifikácia 717: Implementácia projektov – mestské zásahy
navrhujem znížiť o mínus – 174 €, t.j. na 16.726 €, presun na program 7.3.
- program 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná klasifikácia: 09.5.0.,
ekonomická klasifikácia 717: Prerobenie vstupu a vrátnice – ZUŠ Trenčín navrhujem zvýšiť
o plus + 174 €, t.j. na 874 €, na nové dvere s montážou.
- program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozem.komunikácií, funkčná
klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia 717: Ul.Opatovská – vybudovanie chodníka
navrhujem znížiť o mínus – 12.000 €, t.j. na 8.000 €.
- program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozem.komunikácií, funkčná
klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia 717: Odvodnenie MK Niva pôvodne navrhnuté
zníženie o mínus – 2.000 € navrhujem znížiť o ďalších mínus – 11.000 €, spolu o mínus – 13.000
€ t.j. na 2.750 €.
- program 3. Interné služby, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, funkčná
klasifikácia: 01.1.1.6., ekonomická klasifikácia 713 – Prevádzkové stroje navrhujem zvýšiť o plus +
11.000 €, doteraz nerozpočtované na nákup kopírovacieho stroja.
- program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia: 04.2.2.,
ekonomická klasifikácia 713 – Prevádzkové stroje navrhujem zvýšiť o plus + 12.000 €, doteraz
nerozpočtované na nákup kosačky pre MHSL, m.r.o., stredisko Soblahov.
Diskusia:
Mgr. Juraj Bakoš
- na Ul. Niva bude postačovať 2 700 eur?
Ing. Mária Capová
- na Ul. Niva sme dali do rozpočtu 2015 20 tis. eur.
Ing. Richard Ščepko
- mňa by zaujímal
koncept riešenia, čo bude Mesto Trenčín
realizovať vo vlastnej réžii
Mgr. Richard Rybníček - systém bol taký, že Marius Pedersen a.s. kosil juh a sever a my západ
a stred, už som aj oznámil spoločnosti Márius Pedersen a.s., že zmluvu na zeleň v januári

vypovedáme, budeme si časť kosiť samy - školy, škôlky, stred mesta a časť si budeme
objednávať u dohodárov a u jednotlivých záhradníkov,
MBA Peter Hošták PhD. - my sme boli blokovaný, Marius Pedersen a.s. mal exkluzivitu
Mgr. Juraj Bakoš - vyjde nás to lacnejšie, keď si to budeme samy realizovať ?
Ing. Mária Capová - vyjde nás to lacnejšie o 300-400 tis. eur
MBA Peter Hošták PhD.- ide ale o filozofickú otázku, do akej miery a aký chceme mať
Mestský úrad, ja som za to, aby pokosil aj súkromník, vieme ich vybrať transparentným
spôsobom
Mgr. Richard Rybníček
- samozrejme, musíme si určité obdobie preklenúť a vyskúšať
a v priebehu roka sa ukáže, či tento spôsob je lepší
Ing. Richard Ščepko - do rozpočtu bude predložený návrh na kúpu traktora vo výške 70 tis.
eur. a stroj na výtlky, či je teda koncept mesta už spracovaný, čo si bude mesto vo vlastnej
réžii financovať samo, outsorsovať tie veci môže to byť lacnejšie, nie som ale o tom
presvedčený
MBA Peter Hošták PhD. - pri rovnakých nákladoch ja som za outsourcing, ale je to vec
debaty, bolo by dobré keby bol k tomu materiál, aby nám o rok tie informácie nechýbali
Mgr. Richard Rybníček- súhlasím s Vami, môže to byť lacnejšie aj nemusí, dajme si ten rok,
zároveň Vám to Ing. Lisáček to 18.12.2014 vysvetlí.
Ing. Mária Capová - chcela by som povedať , že kosačka aj auto s plošinou, že vzrástla cena
hliníka a nebude stáť 70 tis. eur. ale 87 tis. eur. Čiže, keď tieto dva stroje kupujeme
z ušetrených peňazí, tak by sme mali navýšiť rozpočet a zreálniť sumu na rok 2015, je to taká
predpríprava na rok 2015.
JUDr.Ján Kanaba - cez koľkých sprostredkovateľov to pôjde ?
Ing. Mária Capová - bude vyhlásená súťaž
Ing. Richard Ščepko - podľa informácií, ktoré mám od p. Buchela to bude priamo od jedného
z dvoch výrobcov, pretože majú to patentované
Mgr. Richard Rybníček - ja som na porade dôrazne upozornil kolegov, že nie som spokojný
v prípade p. Buchela, pretože uviedol
sumu pre stroj na výtlky vo výške 70 tis. eur, ale
neuviedol sumu DPH, čiže si to neuvedomil a v prípade auta s plošinou nemal všetky informácie
týkajúce sa zmeny cien hliníka na trhu.
MBA Peter Hošták PhD.
- chcel by som poprosiť k tomuto materiálu spočítať všetky
plusové aj mínusové položky, pretože sa to nebude všetkým páčiť
Stanovisko komisie : odporúča schváliť
Pozmeňovací návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na
rok 2014
Hlasovanie:

Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Ing. Vladimír Poruban - mali by sme sa pripraviť z principiálneho hľadiska pre odôvodnenie
týchto zmien v rozpočte
MBA Peter Hošták PhD. - bavíme sa predsa len o pol percente rozpočtu
Ing. Mária Capová - súvisí to aj kompetenciami primátora, ktoré sú dané VZN má len
0,25% ročne
Mgr. Richard Rybníček - prešlo to cez FMK, ste komisia, ktorá má váhu a ktorých Vás
ostatní zvolili, predseda to ostatným vysvetlí, Mesto je zároveň organický prvok, ktorý sa
neustále hýbe
JUDr.Ján Kanaba - treba riešiť veci ktoré sú operatívne, ktoré sa dajú, nie vždy je možné
materiály poslať načas

K bodu 5/ Rôzne
MBA Peter Hošták PhD navrhol :
- zasadnutia FMK naplánovať na štvrtok o 15,30 hod. v zasadacej miestnosti na prízemí
v budove Centra rozvoja mesta, Farská 10
- najbližšie zasadnutie FMK sa uskutoční dňa 8.1.2014 o 15,30 hod. a bude len k rozpočtu

Ing. Mária Capová - zmeny do rozpočtu pred zastupiteľstvom v kompetencii primátora som
vždy posielala predsedovi komisie a chcem sa spýtať, či môžem zachovať tento postup
MBA Peter Hošták PhD. - navrhujem to posielať nielen mne, ale všetkým členom FMK
MBA Peter Hošták PhD poďakoval prítomným a ukončil FMK.

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

MBA Peter Hošták PhD
predseda FMK

