
 
Záznam 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, 
ktoré sa konalo dňa 1.4.2015 na MsÚ v Trenčíne 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD,  Mgr. Juraj Bakoš,  Ing. Vladimír Poruban, JUDr. Ján 
Kanaba, Ing. Milan Gonda, Ing. Roman Herman 
 
Neprítomný člen   : Ing. Richard Ščepko 
 
 
Program: 
 

1/ Odsúhlasenie zápisnice zo dňa 26.2.2015 

2/ Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club siete škôl 
a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015 

3/  Návrh na schválenie založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ 
4/ Majetkové prevody UMM 

5/ Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 
6/ Rôzne 
 
MBA Peter Hošták PhD – navrhol zmeniť program a to nasledovne : 
 

- Bod 9/  žiadosť p. Vašíčka a spol. na predaj a prenájom pozemku z majetkových prevodov  
UMM dať ako samostatný bod č. 2 v programe, a to z dôvodu, že p. Vašíček sa zúčastnil 
zasadnutia komisie a požiadal o vystúpenie  

- V rámci majetkových prevodov budú predložené i majetkové prevody MHSL, m.r.o. 
 

Návrh doplneného  programu: 
 
 

1/ Odsúhlasenie zápisnice zo dňa 26.2.2015 

2/ Žiadosť p. Vašíčka a spol. na predaj a prenájom pozemku 

3/ Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club siete škôl 
a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015 

4/  Návrh na schválenie založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ 
5/ Majetkové prevody UMM a MHSL, m.r.o. 

6/ Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 
7/ Rôzne 
 
Hlasovanie k programu :  Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 

 
Hlasovanie k vystúpeniu p. Vašíčka :     Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
 
K bodu  1/ Odsúhlasenie  zápisnice zo dňa 26.2.2015 
Zápisnica bola odsúhlasená bez pripomienok 
 
Hlasovanie    Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
 
 
K bodu 2/ Žiadosť p. Vašíčka a spol. na predaj a prenájom pozemku 
  



Ing. Vanková  predložila žiadosť p. Vašíčka a spol. na predaj a prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – 
novovytvorená CKN parc.č. 2315/623 o výmere  518 m2, odčlenená GP z pôvodnej E-KN parc.č. 
2315, do vlastníctva Mesta Trenčín. Na predmetnom pozemku sa nachádza verejná zeleň a spevnené 
plochy (časť parkoviska a chodníka) pri obytnom dome na Ul. Halalovka. Spoluvlastníkmi pozemku 
zapísaného na LV č. 6972 sú Anna Rýdziová, Magdaléna Dobrodenková, Marián Vašíček, Ing. Marián 
Samák.  

P. Vašíček rieši predaj pozemku s Mestom Trenčín od roku 2011 a vec bola opakovane 
prerokovávaná aj Finančnou a majetkovou komisiou MsZ. Komisia odporučila odkúpenie pozemku za 
16,59 €/m2 ako pri ostatných podobných prípadoch a prenájom v zmysle VZN č. 12/2011 vo výške        
2,- €/m2 ročne. P. Vašíček opakovane nesúhlasil s takouto cenou a listom zo dňa 23.02.2015 predložil 
Znalecký posudok č. 6/2015 vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Prekopom, kde je určená všeobecná 
hodnota pozemku vo výške 76,49 €/m2, čo predstavuje po zaokrúhlení celkovú kúpnu cenu       
39.600,- €. Nájom požadujú vlastníci spätne za obdobie 3 rokov a to vo výške 10% z kúpnej ceny za 
každý rok. 
 Na základe územnoplánovacej informácie vydanej útvarom hlavného architekta je predmetné 
územie tzv. stabilizovaným blokom bez predpokladaných zásadných zásahov, čo znamená nutnosť 
zachovania súčasného pomeru zastavaných a voľných plôch. Pozemok je samostatne nevyužiteľný 
a z hľadiska urbanistického je súčasťou územia prislúchajúceho k jestvujúcim bytovým domom. Podľa 
grafickej časti ÚP prechádza predmetným pozemkov aj plynové potrubie. 
 Na základe uvedeného odporúča UMM, aby bol vypracovaný protiposudok na určenie 
všeobecnej hodnoty predmetného pozemku. 
 
p. Marian Vašíček – majetkovoprávne vysporiadanie pozemku požaduje podľa predloženého 
znaleckého posudku, v opačnom prípade si svoje požiadavky zariadi inou cestou 
Ing. Milan Gonda – predložený znalecký posudok nespĺňa určité kritériá, na základe ktorých by sa 
dalo rozhodovať, či predmetný pozemok má alebo nemá takú hodnotu. Základnou vecou ktorá 
v znaleckom posudku chýba je územnoplánovacia informácia a ďalšie informácie o tom, či je pozemok 
zaťažený. Navrhnutý postup – t.j. vypracovanie nového znaleckého posudku, ktorý si zadá mesto je 
správny     
Stanovisko komisie: odporúča vypracovanie nového znaleckého posudku, ktorý zadá Mesto 
            Trenčín 
Hlasovanie    Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
K bodu 3/ Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club siete škôl 
a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015 

Mgr. Jozef Baláž - nezisková organizácia Best Friends Kids Club n.o. Jána Prháča 20, Trenčín, ako 
budúca zriaďovateľka Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club, sa obrátila na Mesto 
Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club 
so sídlom Na Zongorke č.7292 v Trenčíne do siete škôl a školských zariadení SR od 1. septembra 
2015. Mesto Trenčín v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnkov, je povinné vydať svoje stanovisko k tejto žiadosti. Svoju žiadosť odôvodňuje nedostatkom 
miest v materských školách v meste Trenčín. Útvar školstva s uvedeným dôvodom súhlasí.  
SMŠ bude mať tri triedy s celkovou kapacitou 38 detí. Výchovno-vzdelávací proces budú 
zabezpečovať 3 kvalifikované učiteľky. Vzdelávanie bude prebiehať v súlade so štátnym a školským 
vzdelávacím programom v slovenskom jazyku. Materská škola bude mať celodennú prevádzku.  
Žiadateľka sa vo svojej žiadosti zaviazala, že v prípade kladného posúdenia žiadosti sa zaväzuje, že 
financie na zabezpečenie prevádzky bude požadovať až z nového rozpočtového roka, ktorý nasleduje 
po zaradení zariadenia do siete škôl a školských zariadení (ak bude SMŠ zaradená do siete škôl od 
1.9.2015, mesto ju bude financovať z prostriedkov podielových daní, na základe žiadosti, od 1.1.2016)  
Stanovisko útvaru školstva:  odporúča FMK súhlasiť so zriadením Súkromnej materskej školy Best 
Friends Kids Club so sídlom Na Zongorke č. 7292 v Trenčíne na území Mesta Trenčín od 1. 
septembra 2015. 
 
Stanovisko komisie:  odporúča 
Hlasovanie    Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
 
 
 



K bodu 4/ Návrh na schválenie založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín 
a okolie“ 
 

Mgr. Lucia Fabová - turizmus je jedným z faktorov politiky zamestnanosti, napomáha rozvoju 
hospodárstva tým, že je schopný vytvárať nové pracovné miesta pri relatívne nízkych nákladoch, 
pričom rozvoj podnikania v tomto odvetví stimuluje aj zachovanie kultúrneho dedičstva a ochranu 
prírody, prispieva k upevňovaniu medzinárodných politických a hospodárskych vzťahov. 
 
Vytvorením Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ sa v prípade Trenčína, ako 
centra cestovného ruchu v tejto lokalite sleduje rozšírenie ponuky pre návštevníkov aj mimo mesta 
a s tým spojené predĺženie pobytu návštevníka z 1,5 na 2,5 prenocovaní. Oblastná organizácia 
cestovného ruchu sa bude zameriavať najmä na podporu hviezdicových výletov do okolia, športových 
aktivít, zážitkovej turistiky, relaxu v prírode, tradičnej gastronómie a autentickej prezentácie zvykov. 
Hlavnými strategickými cieľmi oblastnej organizácie budú: 

1. Poznávanie mesta Trenčín – poznávací historický okruh, relax a šport na nábreží rieky, 
kultúrne podujatia, zážitkové aktivity, školské výlety, výletné plavby. 

2. Relax v prírode okolitých hôr – piknikové miesta, rybníky, vyznačenie turistických chodníkov, 
výlety na koňoch, teambuilding v prírode. 

3. Silné folklórne tradície -  predstavenie folklórnych tradícií obcí, folklórne slávnosti, obnovenie 
starých tradícií, propagácia typických krojov a otvorenie starých dvorov. 

4. Feudálna história – prezentácia celej trenčianskej kotliny, Trenčiansky hrad ako niekdajšie 
feudálne sídlo, okolité hrady alebo obce ako bývalé poddanské  feudálne sídla, historické 
osobnosti späté s obcami.  

5. Cyklotrasy, možnosti športu – zosieťovanie obcí, osadenie  informačných tabúľ, poskytovanie 
služieb na trase, vyhliadky na trase, požičiavanie bicyklov, bike park, dračie lode, iné vodné 
športy.  

6. Gastronómia – gastro festival, propagácia regionálnej kuchyne.  
7. Kongresový a výstavnícky turizmus – dlhoročná tradícia  výstav v areáli EXPO CENTER a.s. 

a kongresy konané v Hoteli  Elizabeth. 
 
V súlade s § 14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu oblastnú organizáciu cestovného 
ruchu  môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí, pričom 
súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach zakladajúcich obcí 
v predchádzajúcom roku musí dosiahnuť najmenej 50 tisíc prenocovaní. Prenocovaním sa na účely 
zákona považuje prenocovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného 
ubytovania, ktoré prevádzkovateľ prihlásil do štatistickej evidencie a za ktoré odviedol obci miestnu 
dňa za ubytovanie. Mesto Trenčín podľa tohto kritéria eviduje za minulý rok 83.032 prenocovaní. 
Ďalšími kľúčovými partnermi pri založení oblastnej organizácie v zmysle zákona č. 91/2010 sú 
podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti turizmu (ubytovacie zariadenia, gastronomické zariadenia, 
cestovné kancelárie, touroperátori, dopravcovia, veľtržno-výstavné zariadenie, a pod.) ako aj 
profesijné organizácie a zväzy (sprievodcovia, cestovné kancelárie, klub turistov, atď.). V súlade 
s prílohou č. 1 tohto návrhu – Návrhom znenia zakladateľskej listiny oblastnej organizácie, 
zakladateľskými obcami sú: mesto Trenčín a obce Beckov, Kálnica, Kočovce, Modrovka. 
Zakladateľskými podnikateľskými subjektmi sú: SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o., N-NOREA, a.s., 
Kúria Dubnických s. r. o., EXPO CENTER a.s., EURO Financ s.r.o.. 
      Podľa §21 ods. 1 zákona č. 91/2010 o členstvo v oblastnej organizácii môže subjekt požiadať na 

základe prihlášky. Členom sa stane  po schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku 

až dňom zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie, a teda aj do budúcna je možné ďalšie 

rozširovanie oblastnej organizácie.  

       V zmysle §14 ods. 4 zákona č. 91/2010 ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený 

starosta iniciujúci založenie oblastnej organizácie, na ktorom budú schválené stanovy organizácie 

(návrh znenia stanov tvorí prílohu č. 2) a zvolení členovia orgánov – predstavenstvo, dozorná rada, 

výkonný riaditeľ. Zároveň predkladáme návrh na schválenie členov dozornej rady a predstavenstva za 

Mesto Trenčín. 

    Finančný dopad na rozpočet mesta Trenčín očakávame maximálne v sume poskytnutého 
členského príspevku. Výšku členského príspevku a lehotu jeho splatnosti schvaľuje valné 
zhromaždenie Oblastnej organizácie, pričom výška členského príspevku môže byť v súlade s návrhom 
stanov najviac vo výške sumy vybranej v členskej obci na dani z ubytovania za predchádzajúci 
kalendárny rok, teda v prípade mesta Trenčín v roku 2015 najviac v sume 41.516,- €. 



 
Silné stránky a príležitosti založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu:  

- možnosť uchádzať sa o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR podľa zákona č. 91/2010 Z.z. až do výšky 90% hodnoty ročných členských 
príspevkov, 

- podpora cestovného ruchu v širšom geografickom dosahu,  
- pravidelné členské príspevky na činnosť organizácie, 
- zníženie nákladov na propagáciu/aktivity pre jednotlivých členov, 
- Príprava kvalitnejších a komplexnejších propagačných a prezentačných materiálov, 
- možnosť podávania spoločných projektov s cieľom zatraktívnenia regiónu a vytvorenia 

komplexných produktov cestovného ruchu. 
 
Slabé stránky a nevýhody založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu: 

- účelové použitia dotácie, 
- dotácia sa priznáva za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, t.j. 

najbližšie bude možné o dotáciu požiadať v roku 2017, 
- na dotáciu nie je právny nárok,  
- možnosť vystúpenia členov z oblastnej organizácie cestovného ruchu, 
- limitovaná suma rozpočtu určená na dotácie v kalendárnom roku, 
- zníženie dotácie o 10%  v prípade, ak oblastná organizácia cestovného ruchu nie je členom 

krajskej organizácie cestovného ruchu.  
 
Mgr. Ján Forgáč – netreba sa pozerať na to, čo to bude stáť, to je o koncepcii a o budúcnosti, je to 
o tom, aby mesto spolupracovalo s podnikateľmi, s obcami v regióne, aby sme napredovali a aby sa 
cestový ruch rozvíjal a bol prínosom pre všetkých 
Ing. Milan Gonda – prečo nepodporíme podnikateľov priamo, štatisticky v rámci SR stúpajú zásahy 
z verejných financií do propagácie  cestovného ruchu a naopak,  počet ubytovaní klesá 
MBA Peter Hošták PhD – ide sa vytvárať oblastná organizácia cestovného ruchu, kde sa ide spájať 
mesto Trenčín s obcou Kálnica, Beckov, Modrovka, Kočovce a vstupujú tam  podnikateľské subjekty 
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o., N-NOREA, a.s., Kúria Dubnických s. r. o., EXPO CENTER a.s., 
EURO Financ s.r.o.,  

K danému návrhu mám otázky a pripomienky týkajúce sa  koncepcie OCR a rozhodovacích právomocí.  

Koncepcia OCR:  

V predloženom návrhu chce mesto Trenčín spájať svoje sily s pomerne vzdialenými obcami (Beckov, 
Kálnica, Modrovka, Kočovce). Aké synergie vzniknú v takomto združení (t.z. Trenčín verzus obce z okresu 
Nové Mesto nad Váhom)? Ako sa zabezpečí efektívna koordinácia činnosti združenia pri takomto 
regionálnom zoskupení? 

Pod pojmom oblastná organizácia by som predpokladal spoluprácu aj s obcami a podnikateľskými 
subjektmi pôsobiacimi v bezprostrednom okolí mesta Trenčín, t.z. v jeho primárnej spádovej oblasti. Nebolo 
by vhodné osloviť aj tieto obce a prípadne ďalšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta 
Trenčín? Ak nie – prečo? 

Prečo je za sídlo organizácie navrhnutá obec Kálnica? 

Čo by iniciátori vzniku OCR chceli dosiahnuť v prvom roku činnosti, je nejaký konkrétny projekt ktorý by 
chceli priebežne začať realizovať? 

 

Rozhodovacie právomoci 

Zákon vymedzuje rozhodovacie právomoci v rámci OCR tak, že všetky zásadné rozhodnutia musí 
odsúhlasiť 60% členských obcí a 60% členských subjektov. Pri takomto mechanizme ide o združenie 
“rovných” – navrhnutá štruktúra financovania činnosti organizácie však tento princíp rovnosti nedodržiava. 
Naopak predpokladá sa, že hlavným prispievateľom bude mesto Trenčín (príspevkom do max. výšky 
vybranej dane z ubytovania čo prekračuje 40 tisíc EUR, ostatný členovia budú prispievať sumou cca. tisíc 
EUR).  



Dochádza k situácii, že schopnosť mesta Trenčín ovplyvňovať rozhodovanie o prostriedkoch OCR nebude 

úmerná jeho predpokladanému vkladu. Nebolo by vhodné doplniť do čl. 9 ods. 9.8. Stanov organizácie, 
ustanovenia, aby bol členský príspevok nad 1000,- €  podmienený schválením v mestskom resp. 
obecnom zastupiteľstve? Prípadne doplniť do navrhovaného materiálu iné mechanizmy, ktoré by 
zabezpečili mestu Trenčín vplyv zodpovedajúci výške finančných príspevkov, ktorými mesto podporí 
činnosť OCR. 

 
JUDr. Ján Kanaba – prečo práve tieto obce majú byť v tomto združení 
Mgr. Lucia Fabová – na základe predošlých rokovaní sa mesto  dohodlo s týmito obcami, ide o to, 
aby sa turizmus rozvíjal v rámci regiónu, vložené financie mesta sa nestratia, ale budú použité na 
podporu cestovného ruchu 
Mgr. Ján Forgáč – treba sa na to pozerať z pohľadu regiónu, ide o to, aby sa predĺžila doba 
prenocovania, aby nešlo o jednu noc, ale aby to bolo niekoľko nocí. Vložené peniaze sa nestrácajú, 
ale budeme nimi podporovať cestovný ruch v rámci regiónu  
MBA Peter Hošták PhD – aké budú členské príspevky ostatných, aké majú ostatné obce 
prenocovania 
Mgr. Lucia Fabová -  v stanovách je navrhovaná minimálna výška vkladu 1000,- € 
MBA Peter Hošták PhD -  mesto vloží prvý rok 40.000,- €, druhý rok 40.000,- € a ostatné obce vložia 
minimum a postavia  si z toho napr. cyklotrasu v Kálnici. Aká výška vybratých peňazí je od hotela  
Elizabeth? 
Mgr. Ján Forgáč – podstatná časť vybratých peňazí je od hotela Elizabeth, cca 80 – 90%  
 
MBA Peter Hošták PhD- pripomienky k finančnému plánu OCR. 
Aká je predstava o financovaní činnosti OCR v prvom roku činnosti – aký je predpokladaný celkový 
rozpočet, aké budú výdavky na personálne a materiálne zabezpečenie činnosti. Je nejaká predstava o 
tom, kto bude výkonným riaditeľom a či pôjde o pozíciu na plný pracovný úväzok? Ak by OCR 
zamestnávala výkonného riaditeľa zostane v rozpočte adekvátna suma na efektívnu realizáciu 
plánovaných aktivít OCR? 
 
Ing. Milan Gonda -  navrhuje doplniť do stanov organizácie, ako bude  organizácia v ročnej správe  
vykazovať vplyv svojej  činnosti na rozvoj cestovného ruchu v regióne 
Myslí si, že lepší spôsob by bol daň z cestovného ruchu minimalizovať a podnikateľské subjekty by sa 
mali spojiť a túto činnosť zabezpečovať samé   
 
Návrh komisie : predložený materiál vrátiť na doplnenie o nasledovné údaje : 

- čo bude Oblastná organizácia cestovného ruchu  „Trenčín a okolie“ robiť, nie vo všeobecnej 
rovine, ale napr. čo chce dosiahnúť za prvý rok činnosti, 

- vysvetliť, prečo je sídlo v Kálnici a prečo sa združujú obce z iného okresu 
- doplniť informácie, kto bude výkonným riaditeľom organizácie, aký bude pomer personálnych 

a materiálnych nákladov  
 
Hlasovanie    Za: 4   Proti : 0   Zdržal sa : 2 

 
K bodu 5/ Majetkové prevody UMM a MHSL, m.r.o. 

I. Prenájom, predaj, kúpa, zámena 
 
1/ prenájom nehnuteľností -  pozemku C-KN parc.č. 1158/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
102 m2 a nebytového priestoru nachádzajúceho na pozemku C-KN parc.č. 1158/16 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 13 m2, v k.ú. Trenčín, pre Ing. Petra Valtera a Milana Repku, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov 
a majetkovoprávneho vysporiadania nebytového priestoru, ktorý je využívaný ako príslušenstvo 
(sklad) k jestvujúcej prevádzke, na  dobu neurčitú s účinnosťou od 4.9.2015, za cenu nájmu 
nasledovne : 

 pozemok pod stavbou vo výške 24,- €/m2 ročne .........................2.448,- € ročne 

 nebytový priestor (sklad) vo výške 85,- €/m2 ročne .....................1.105,- € ročne 
Ide o pozemok pod objektom (herňou) na Sládkovičovej ulici a nebytový priestor nachádzajúci sa za 
výťahom mestského úradu.  
    Prenájom bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.          



 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie    Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
2/ prenájom nehnuteľností – pozemkov  v k.ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 1074/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 279 m2, C-KN parc.č. 1126/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1526 m2, C-KN parc.č. 1126/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 690 m2, C-KN parc.č. 
1128/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, C-KN parc.č. 1126/24 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 108 m2 C-KN parc.č. 1126/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32, celková 
výmera spolu predstavuje 2653 m2, pre ŽSR Bratislava, za účelom úpravy regionálnej cesty III/06131 
(ul. Hanzlikovská), nachádzajúcej sa v mestskej časti Trenčín – Záblatie spolu s vybudovaním 
chodníkov, odvodnením komunikácie a verejným osvetlením cesty a to v súvislosti s realizáciou 
stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 na 
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (Zlatovce – Trenčianska Teplá),na dobu určitú 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre daný stavebný objekt, za cenu nájmu 1,- € za celý 
predmet nájmu, počas celej doby užívania pozemkov.   
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: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
3/ prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc.č. 1216 zast.plocha a nádvore (trávnatá plocha 
na Mierovom námestí), pre EXPO CENTER, a.s. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod reklamnou tabulou typu Guerilla v tvare krhly o rozmere cca 174cm šírka 
x 97cm výška, ktorá bude upevnená v drevenej konštrukcii, za cenu nájmu 500,00 €/1 ks ročne, na 
dobu určitú od 02.04. – 11.04.2015. 
Prenájom bude realizovaný v zmysle čl. 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Celková cena prenájmu predstavuje  ......................................................................................... 13,70 € 
________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie    Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
4/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín  C-KN parc.č. 2108/790 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 5 m2, pre Evu Gabrišovú, za účelom  scelenia a zarovnania pozemku vo 
vlastníctve žiadateľky, za kúpnu cenu vo výške 26,56 €/m2 v súlade s Vyhláškou Ministerstva 
spravodlivosti SR o stanovení všeobecnej hodnoty pozemku.  
Ide o pozemok pri bytovom dome  na Ul. Nad tehelňou 2887/69 v Trenčíne. Z dôvodu, že na kúpu 
predmetného pozemku boli zaslané dve žiadosti, p. Gabrišová a Ing. Zahránka (za účelom parkovania 
– nebolo kladne vyhovené), na zasadnutí VMČ Stred dňa 9.2.2015 bol schválený postup predaja 
pozemku C-KN parc.č. 2108/790 o výmere 5 m2. V zmysle schváleného postupu útvar majetku mesta 
ponúkol tento pozemok na predaj aj p. Kataríne Hanzelovej – susednej vlastníčke, ktorá nám 
oznámila, že o kúpu pozemku C-KN parc.č. 2108/790 nemá záujem. 
Predaj bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................................132,80 €  
   
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie    Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 
 
5/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvorená C-KN parc.č. 2264/181 ostatné plochy o výmere    
71 m2, odčlenená GP z pôvodnej CKN parc.č. 2264/151,  pre MUDr. Djaberi Gerashi Mohammad 
Reza a manž. Zahra Hormozi za účelom užívania ako záhrady, za kúpnu cenu vo výške 26,56 €/m2. 
Kúpna cena bola stanovená FMK na zasadnutí dňa 06.10.2014 s ohľadom na účel využitia 
a s prihliadnutím na to, že táto kúpna cena je vo výške minimálnej ceny pozemku stanovenej v Prílohe 
č. 3 zákona č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 
Predaj pozemku bude realizovaný v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. 
Celková kúpna cena predstavuje ......................................................................1.885,76 € 



 
Návrh Ing. Vladimíra Porubana :  navrhuje kúpnu cenu vo výške 40,- €/m2 
Hlasovanie k návrhu :    Za : 2   Proti : 3   Zdržal sa : 1 
Návrh nebol schválený    
 
Stanovisko komisie k pôvodnému návrhu: odporúča za kúpnu cenu vo výške 26,56   €/m2 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
6/ predaj pozemku na Ul.  Karpatskej v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1714/3  zastavané plochy 
a nádvoria  o výmere 428 m2, pre DIAMOND OIL a.s. Bratislava,  za účelom vytvorenia zázemia 
k bytovému domu. 
Pozemok sa nachádza pred bytovým domom žiadateľa, ide o trávnatú plochu vhodnú na vytvorenie 
zázemia k bytovému domu. Predmetný pozemok  je pre Mesto Trenčín ako aj  tretie osoby 
nevyužiteľný. V zmysle platného územného plánu je lokalita určená na zeleň. FMK na svojom 
zasadnutí dňa 26.2.2015 odporučila odpredaj pozemku za cenu minimálne vo výške určenej 
znaleckým posudkom.   
 Spoločnosť DIAMOND OIL a.s. Bratislava doložila znalecky posudok č. 52/2015 vypracovaný 
znalcom Ing. Andrejom Gálikom, v zmysle ktorého všeobecná hodnota pozemku prestavuje  6,37 eur 
za m2.  
Vzhľadom k tomu, že výška kúpnej ceny je neprimerane nízka, navrhujeme vypracovanie nového 
znaleckého posudku a to znalcom, ktorého určí mesto. 
 
Stanovisko komisie : odporúča kúpnu cenu vo výške 26,56 €/m2 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
 
7/ predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku C-KN parc.č. 1115/18 zast. plochy a nádvoria o výmere 
1484 m2, k.ú. Trenčín, vo veľkosti 967/5074-ín, prislúchajúceho  k nebytovému priestoru 
nachádzajúceho sa na Ul. Hviezdoslavova súp.č. 142 v Trenčíne, pre ANATEMA, s.r.o. Bratislava, 
za účelom vysporiadania pozemku pod nebytovým priestorom vo vlastníctve žiadateľa, za kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom vo výške 115,21 €/m2.  
Predaj bude realizovaný podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................................   32.583,69 € 
 
Na Ul. Hviezdoslavova v Trenčíne sa nachádzajú ďalšie nebytové priestory, ktorých vlastníci budú 
oslovení k odkúpeniu  spoluvlastníckych podielov pozemku, za účelom vysporiadania pozemkov pod 
nebytovými priestormi v ich vlastníctve, za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vo výške 115,21 
€/m2 nasledovne:  
CKN parc.č. 1115/19 zast. plochy a nádvoria o výmere 1910 m2, Ul. Hviezdoslavova súp.č. 143 
v Trenčíne, pre:  

 SIRS-Reality, a.s., Žilina, v podiele 542/6278-ín, čo predstavuje výmeru 164,90 m2 

 PEMA, spol. s r.o., Žilina, v podiele 1208/6278-ín, čo predstavuje výmeru 367,52 m2 

 TOPDROG, a.s., Topoľčany, v podiele 554/6278-ín, čo predstavuje výmeru 168,55 m2 
C-KN parc.č. 1115/18, zast. plochy a nádvoria o výmere 1484 m2, Ul. Hviezdoslavova súp.č. 142 
v Trenčíne, pre:  

 KASIDO, s.r.o., Skalité, v podiele 1196/5074, čo predstavuje výmeru 349,80 m2,   
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................................   121.059,21 € 
_________________________________________________________________________________ 
Návrh Ing. Vladimíra Porubana : navrhuje kúpnu cenu vo výške 140,- €/m2 
Hlasovanie k návrhu :    Za : 2   Proti : 4   Zdržal sa : 0 
Návrh nebol schválený    
 
Stanovisko komisie k pôvodnému návrhu : odporúča kúpnu cenu vo výške 115,21 €/m2  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
8/ kúpa nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie,  časť E-KN parc.č. 423/38 trvalé trávnaté porasty 
o výmere cca 4150 m2 do vlastníctva Mesta Trenčín od vlastníka Jána Minárecha, za účelom 
vysporiadania pozemku pod časťou skládky komunálneho odpadu, za kúpnu cenu 6,- €/m2. FMK dňa 
24.2.2014 odporučila zahrnúť do rozpočtu na rok 2015 výkup  pozemku len pod smetiskom od p. 
Minárecha za kúpnu cenu vo výške 6,- €/m2. V roku 2014 Mesto Trenčín vykúpilo časť pozemku pod 



skládkou komunálneho odpadu od vlastníčky p. Dominekovej za kúpnu cenu vo výške 6,- €/m2. 
Presná výmera pozemku bude odčlenená geometrickým plánom. 
Celková kúpna cena predstavuje cca .......................................................................... 24.900,- €  
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
9/ žiadosť p. Vašíčka a spol. na predaj a prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvorená CKN 
parc.č. 2315/623 o výmere  518 m2, odčlenená GP z pôvodnej E-KN parc.č. 2315, do vlastníctva 
Mesta Trenčín. Na predmetnom pozemku sa nachádza verejná zeleň a spevnené plochy (časť 
parkoviska a chodníka) pri obytnom dome na Ul. Halalovka. Spoluvlastníkmi pozemku zapísaného na 
LV č. 6972 sú Anna Rýdziová, Magdaléna Dobrodenková, Marián Vašíček, Ing. Marián Samák.  

P. Vašíček rieši predaj pozemku s Mestom Trenčín od roku 2011 a vec bola opakovane 
prerokovávaná aj Finančnou a majetkovou komisiou MsZ. Komisia odporučila odkúpenie pozemku za 
16,59 €/m2 ako pri ostatných podobných prípadoch a prenájom v zmysle VZN č. 12/2011 vo výške        
2,- €/m2 ročne. P. Vašíček opakovane nesúhlasil s takouto cenou a listom zo dňa 23.02.2015 predložil 
Znalecký posudok č. 6/2015 vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Prekopom, kde je určená všeobecná 
hodnota pozemku vo výške 76,49 €/m2, čo predstavuje po zaokrúhlení celkovú kúpnu cenu       
39.600,- €. Nájom požadujú vlastníci spätne za obdobie 3 rokov a to vo výške 10% z kúpnej ceny za 
každý rok. 
 Na základe územnoplánovacej informácie vydanej útvarom hlavného architekta je predmetné 
územie tzv. stabilizovaným blokom bez predpokladaných zásadných zásahov, čo znamená nutnosť 
zachovania súčasného pomeru zastavaných a voľných plôch. Pozemok je samostatne nevyužiteľný 
a z hľadiska urbanistického je súčasťou územia prislúchajúceho k jestvujúcim bytovým domom. Podľa 
grafickej časti ÚP prechádza predmetným pozemkov aj plynové potrubie. 
 Na základe uvedeného odporúča UMM, aby bol vypracovaný protiposudok na určenie 
všeobecnej hodnoty predmetného pozemku. 
 
Tento bod bol prerokovaný samostatne ako bod č. 2 programu  
 
 
10/ Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v k.ú. Opatová: 
 
1/ zámena nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a REAL – K, s.r.o. Komárno nasledovne: 

 nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Opatová   

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 688/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 
m2   odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc.č. 688/26 zapísaná na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín vrátane príslušenstva – stavby spevnenej plochy nachádzajúcej sa 
na pozemku C-KN parc. č. 688/30  

         za 

 nehnuteľnosti vo vlastníctve REAL-K, s.r.o., Komárno v k.ú. Opatová 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 
m2 odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/2 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 690/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 
m2 odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 690/1 

     oba zapísané na LV č. 246 ako vlastník REAL-K, s.r.o., Komárno vrátane príslušenstva – 
stavby spevnenej plochy nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc. č. 689/4 a C-KN parc. č. 
690/5. 

Zámena nehnuteľností sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
Účelom navrhovanej zámeny nehnuteľností je vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie 
nehnuteľností – pozemkov a na nich sa nachádzajúcich spevnených plôch (komunikácií a chodníkov) 
nachádzajúcich sa pri novovybudovanej čerpacej stanici pohonných hmôt v k.ú. Opatová. 
Zámena nehnuteľností bude realizovaná v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :     Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
2/ zámena nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a EUROWAN, s.r.o. Trenčín nasledovne: 

 nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Záblatie  



- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 804/1 ostatné plochy  o výmere 5328 m2   
odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc.č. 804/1 a C-KN parc. č. 803/1 zapísané na  

- LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  
v celkovej hodnote 159.840,- € (30,- €/m2) 

         za 

 nehnuteľnosti vo vlastníctve EUROWAN, s.r.o. Trenčín v k.ú. Opatová 
- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 

m2 odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/1 
- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 532 

m2 odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/3 
- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 

m2 odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/3 
- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 

m2 odčlenená geometrickým plánom  z C-KN parc. č. 689/3 
- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 

m2 odčlenená geometrickým plánom  z C-KN parc. č. 689/3 
všetky zapísané na LV č. 2241 ako vlastník EUROWAN, spol. s r.o., Trenčín vrátane 
príslušenstva – stavby spevnenej plochy nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc. č. 689/8, 
C-KN parc. č. 689/3  a C-KN parc. č. 689/6 v celkovej hodnote 76.700,- € (100,- €/m2) 

Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za rozdiel v hodnotách 
zamieňaných nehnuteľností  vo výške 83.140,- € v prospech Mesta Trenčín. 

 
Účelom navrhovanej zámeny nehnuteľností je: 

- pre Mesto Trenčín  majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov a na nich 
sa nachádzajúcich spevnených plôch (komunikácií a chodníkov) nachádzajúcich sa na 
Mníšnej ulici  pri novovybudovanej čerpacej stanici pohonných hmôt v k.ú. Opatová 

- pre EUROWAN, s.r.o. Trenčín majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. Záblatie – 
v území priemyselnej zóny za účelom realizácie investičného zámeru v súlade s 
platným územným plánom mesta. 

 
Zámena nehnuteľností bude realizovaná v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :     Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
11/ zámena nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín (lokalita Pod Juhom): 

- pozemok CKN parc.č. 2264/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, zapísaná na LV 
č. 8338 ako vlastník  MINT, s.r.o. v podiele 1/1 

za 
- pozemok - novovytvorená CKN parc.č. 2264/182 ostatné plochy o výmere 299 m2, odčlenená 

GP z pôvodnej CKN parc.č. 2264/102, zapísaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1. 

Zámena nehnuteľností sa realizuje s finančným vyrovnaním za rozdiel vo výmerách  
zamieňaných nehnuteľností  vo výške 30,- €/m2 v prospech Mesta Trenčín. Výška ceny bola 
stanovená v zmysle čl. 7 ods. 3 písm. b/ VZN č. 7/2003 v platnom znení. 
Účelom navrhovanej zámeny nehnuteľností je: 

- pre Mesto Trenčín  majetkovoprávne vysporiadanie časti komunikácie a chodníka 
nachádzajúcich sa na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne  

- pre MINT, s.r.o. Trenčín majetkovoprávne vysporiadanie pozemku za účelom realizácie 
výstavby parkovacích miest pre polyfunkčnú budovu „Pri kruháči“. 

Zámena nehnuteľností bude realizovaná v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Návrh Ing. Vladimíra Porubana : navrhuje finančné vyrovnanie vo výške 60,- €/m2 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie k návrhu :    Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 



12/ prevzatie nehnuteľnosti do nájmu – pozemku v k.ú. Opatová – novovytvorená C-KN parc. č. 
1215/66 orná pôda o výmere 567 m2 odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc. č. 
1215/1 zapísanej na LV č. 144 ako vlastník  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčín – Opatová na 
dobu neurčitú, resp. do doby majetkovoprávneho vysporiadania pozemku formou prevodu do 
vlastníctva Mesta Trenčín  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre prípravu a 
realizáciu investičnej akcie Mesta Trenčín -  výstavby chodníka ako verejnoprospešnej stavby 
v zmysle projektovej dokumentácie „Opatovská ulica – chodník v úseku Kubrá  p.č. 621/96 – Opatová 
p.č. 1215/47“ vypracovanej Ing. Róbertom Hartmannom za cenu nájmu 1,- € ročne za celý predmet 
nájmu. 

Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :     Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
13/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie v území priemyselnej zóny – časť C-KN 801/1 
ostatná plocha o výmere cca 3000 m2 pre Ing. Petra Kútneho za účelom rozšírenia pozemku 
určeného na výstavbu polyfunkčného objektu s podnikateľským zameraním pre informačné 
a komunikačné technológie, na ktorom budú realizované parkovacie plochy, vnútroareálové 
komunikácie a logistické priestory za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku 27,11 €/m2. 
Kúpna cenu navrhujeme v tejto výške, nakoľko predaj pozemku je navrhovaný na podnet Mesta 
Trenčín. Mesto Trenčín rokuje s viacerými záujemcami o investície do priemyselnej zóny a na základe 
ich požiadaviek na potrebné rozmery pozemkov, by mohlo dôjsť k tomu, že pozemok, ktorý je 
ponúknutý na predaj pre Ing. Kútneho, by tento zostal  bez prístupu a nevyužiteľný pre iných ako sú 
susední vlastníci tohto pozemku. Mesto oslovilo všetkých vlastníkov priľahlého pozemku a záujem 
prejavil len Ing. Peter Kútny. 
Celková kúpna cena predstavuje ...................................................................................cca 81.330,- € 

Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :     Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
 
II. Byty 
 
žiadosť o zníženie nájomného. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku na svojich 
zasadnutiach konaných dňa 14.01.2015 a 11.03.2015 prerokovala a odporučila výmenu 1 -izbového 
bytu č. 27  v dome so súpisným číslom 383, orientačným    číslom   67,   na    ulici   gen. M. R. 
Štefánika  v Trenčíne za 1-izbový byt č. 7  v dome so súpisným číslom 382, orientačným    číslom   
31,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika     v Trenčíne   pre  nájomcu  Ingrid Berkyovú   na  dobu 
neurčitú  s    účinnosťou   odo   dňa   nasledujúceho  po dni,    v   ktorom   bude     zmluva   
zverejnená za cenu regulovaného nájmu 49,76 €/mesiac za podmienok: 

- nájomca vykoná rekonštrukciu bytu č. 7 v dome so súpisným číslom 382, orientačným    
číslom   31,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika na vlastné náklady, započítanie nákladov na 
rekonštrukciu s nájomným a službami spojenými s užívaním bytu je neprípustné. 
Rekonštrukcia bude spočívať v sanácii vlhkého muriva a odstránení plesne. 

- súbeh nájmu bytu č. 27 v dome so súpisným číslom 383, orientačným    číslom   67,   na    
ulici   gen. M. R. Štefánika a bytu č. 7 v dome so súpisným číslom 382, orientačným    číslom   
31,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika bude maximálne 6 mesiacov od účinnosti nájomnej 
zmluvy na prenájom bytu č. 7 v dome so súpisným číslom 382, orientačným    číslom   31,   na    
ulici   gen. M. R. Štefánika a slúži na vykonanie rekonštrukcie bytu č. 7 v dome so 
súpisným číslom 382, orientačným    číslom   31,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika 

- nájomca bude uhrádzať nájomné a služby spojené s užívaním bytu č. 27 v dome so 
súpisným číslom 383, orientačným    číslom   67,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika a bytu č. 7 
v dome so súpisným číslom 382, orientačným    číslom   31,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika 
počas celej doby súbehu nájmov, t.j. až do odovzdania bytu č 27 v dome so súpisným 
číslom 383, orientačným    číslom   67,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika, 

- nájomca pri podpise Zmluvy o nájme bytu č. 7 v dome so súpisným číslom 382, orientačným    
číslom   31,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika uzatvorí aj Dohodu o ukončení Nájomnej 
zmluvy k bytu č. 27 v dome so súpisným číslom 383, orientačným    číslom   67,   na    ulici   
gen. M. R. Štefánika ku dňu skončenia 3-mesačnej doby určenej na rekonštrukciu bytu č. 7 
v dome so súpisným číslom 382, orientačným  číslom 31, na ulici gen. M. R. Štefánika 

 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o výmenu bytov: 



- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje trojnásobok životného 
minima, 

- neporušil ostatné podmienky súvisiace s prenájmom bytu 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu č. 27 v dome so 

súpisným číslom 383, orientačným    číslom   67,   na    ulici   gen. M. R. Štefánika     
v Trenčíne 

- nájomca užíva byt č. 27 v dome so súpisným číslom 383, orientačným   číslom  67,  na  ulici   
gen. M. R. Štefánika na základe prechodu nájmu v zmysle § 706 ods. 1 zák. č.  40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v zmysle neskorších predpisov a to na dobu neurčitú 

- byt č. 7 v dome so súpisným číslom 382, orientačným    číslom   31,   na    ulici   gen. M. R. 
Štefánika je určený pre riešenie akútnych prípadov, avšak vzhľadom na dlhodobé problémy 
s vlhkosťou a plesňami v byte nie je v súčasnom stave užívania schopný 

- výmenou bytu by si p. Berkyová riešila svoju bytovú otázku (získa byt s väčšou výmerou) 
a mesto získa byt v užívania schopnom stave pre riešenie akútnych prípadov 

 
Vzhľadom k tomu, že rekonštrukcia bytu č. 7 v dome so súpisným číslom 382, orientačným  
číslom 31, na ulici gen. M. R. Štefánika bude trvať 6 mesiacov a p. Berkyová bude musieť 
investovať do rekonštrukcie nemalé finančné prostriedky, požiadala o zníženie nájomného za 
tento byt na dobu počas rekonštrukcie. Predchádzajúci nájomca mal určený predpis zálohovej 
úhrady v celkovej výške 66,10 €, z toho nájomné predstavovalo sumu 49,76 € a služby 
predstavovali sumu 16,34 €.  Byt je od 01.10.2010 voľný (určený pre riešenie naliehavého 
prípadu) a mesto hradí spoločenstvu vlastníkov bytov sumu vo výške 26,44 € mesačne (z toho by 
sa na nájomcu prenášala suma 8,63 €). Na základe skutočnosti, že v súčasnej dobe nemá mesto 
Trenčín žiadny príjem z uvedeného bytu navrhujeme žiadosti o zníženie nájomného vyhovieť 
(úhradu za služby navrhujeme ponechať bezo zmeny) a nájom za byt č. 7 znížiť o 50 %. 

 Stanovisko komisie: odporúča  
  Hlasovanie :     Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
 
III. Rôzne 
1/ Informácia k vyhlásenému priamemu prenájmu v zmysle čl. 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. - prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v: 

 budove Mestského úradu v Trenčíne, Mierové nám.č. 2 – klientske centrum (1 m2), 

 budove Centra rozvoja mesta, Farská ul.č. 10 – vstupná chodba (1 m2), 

 budove Kultúrno-informačného centra, Mierové nám.č. 9 – vstupná miestnosť (1 m2), 
za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojových automatov, za minimálnu cenu nájmu vo výške 
165,00 €/m2 ročne v zmysle platného VZN č. 12/2011.  
Úspešným uchádzačom, ktorý splnil podmienky vyhláseného priameho prenájmu na uvedené časti 
nebytových priestorov sa stala spoločnosť Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Stupava. Jej cenová 
ponuka bola najvyššia ponúknutá a predstavovala sumu 400,00 €/m2 ročne na každú časť 
nebytového priestoru.  
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča  
Hlasovanie :     Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
2/ informácia k ponuke reklamnej plochy – prenájmu bočnej steny budovy nachádzajúcej sa na Ul. 
Nešporova 216/8 v Trenčíne (nocľaháreň pre bezdomovcov), postavenej na pozemku CKN parc.č. 
149/1, v k.ú. Trenčín. Reklamná plocha bola ponúknutá spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. Bratislava 
v zmysle Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom 
umiestení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských 
pozemkoch. Spoločnosť sa v stanovenom termíne k ponuke reklamnej plochy nevyjadrila.  
 
MBA Peter Hošták PhD – požaduje, aby SSMT m.r.o. pripravili na ďalšie zasadnutie komisie 
podmienky k vyhláseniu súťaže na prenájom reklamnej plochy – steny na objekte nocľahárne na Ul. 
Nešporovej v Trenčíne 
 
Stanovisko komisie : berie informáciu  na vedomie 
 
 



 
IV. Majetok na úseku vodovodov a kanalizácií 
 
1/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej 
infraštruktúry vo vlastníctve Mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s, , Trenčín,  za účelom prevádzkovania  a zabezpečenia 
odbornej starostlivosti  vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry (zabezpečenie údržby, opravy 
a sledovania celkového technického stavu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry) v súlade so 
zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách za nasledovných 
podmienok: 

- Trvanie zmluvy: doba neurčitá, resp. do doby uskutočnenia nepeňažného vkladu infraštruktúry 
do majetku Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  

- Výpovedná doba: 12 mesiacov 
- Cena nájmu: 10,- € ročne, pričom zmenšenie alebo zväčšenie rozsahu infraštruktúry nemá 

vplyv na výšku nájomného 
- Rozsah vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry bude  špecifikovaný v prílohe, ktorá sa bude 

meniť formou dodatkov ku zmluve 
- Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. nemajú nárok od Mesta Trenčín na žiadnu odplatu za 

prevádzkovanie a zabezpečenie odbornej starostlivosti infraštruktúry. Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. majú nárok na úhradu vodného a stočného od odberateľov a producentov, 
ktoré je v celom rozsahu príjmom Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. z podnikateľskej 
činnosti, pričom maximálna výška vodného a stočného bude stanovená rozhodnutím Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví.   

Predmetom prílohy č. 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry 
vo vlastníctve Mesta Trenčín je nasledovný majetok – vodovodná a kanalizačná infraštruktúra: 
 
1.) Stavebné objekty stavby "Priemyselný park Trenčín, Inžinierske siete“ nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Záblatie a Zlatovce: 

 SO 315 Protipovodňové opatrenia 

 
2.) Stavebné objekty stavby "Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II – infraštruktúra“ 

(líniová stavba) nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zlatovce a Záblatie: 

 SO 301 Vodovod 

Vodovodné potrubie HDPE PE 100 PN 10 D 450x26,7 v dĺžke 2110 m, armatúrové šachty 
AŠ1 - AŠ5 (Zlatovská ulica), HDPE D 355x 
21,1 v dĺžke 1655 m a D 250x14,8 v dĺžke 1680 m (priemyselný park), HDPE PE 100 PN 10 D 
250x14,8 v dĺžke 667 m, armatúrové šachty AŠ6 - AŠ10 (prepojenie na časť Záblatie). Na 
potrubiach sú osadené podzemné hydranty a trasové uzávery. 

 SO 302 Kanalizácia 

Dažďová kanalizácia - sklolaminátové rúry DN 1400 v dĺžke 1364 m, DN 900 v dĺžke 259 
m, DN 800 v dĺžke 57 m, DN 700 v dĺžke 753 m, DN 600 v dĺžke 455 m, DN 500 v dĺžke 223 
m, DN 400 v dĺžke 298 m, DN 300 v dĺžke 149 m, výtlačné potrubie 2 x HDPE PE 100 DN 450 
v dĺžke 250 m ukončené výustným objektom na pravom brehu Zlatoveckého potoka.  

Splašková kanalizácia - kanalizačné potrubie PVC DN 500 v dĺžke 963 m, DN 300 v dĺžke 
891 m, výtlačné potrubie HDPE PE 100 D 255 v dĺžke 980 m zaústené na ČOV Trenčín - 
pravý breh. Na výtlačnom potrubí je osadená vodomerná šachta s príslušnými armatúrami, na 
gravitačnej časti kanalizácie sú osadené kanalizačné šachty DN 1000. 

 SO 303-1.1 Prečerpávacia stanica kanalizácie  

SO 303-1.2 MaR 
SO 303-1.4 Technológia prečerpávacej stanice 
SO 303-1.7 Elektro 
SO 303-1.9 Bleskozvod 

 
   3.) SO 307.1 Trafostanica pre SO 303, stavby „Priemyselný park – Trenčín, Inžinierske siete“. 

Stavba je zapísaná na LV č. 2247 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku parcela 
č. 815/50, parcela registra „C“ o výmere 5 m2,  

 



      Ide o majetok, ktorý Mesto Trenčín nadobudne zmluvou o prevode vlastníckeho právna na základe 
uznesenia MsZ č. 84 zo dňa 18.3.2015 od MH Invest, s.r.o. Bratislava. 
Prenájom bude realizovaný podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.   
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
2/ Návrh na zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie formou 
nepeňažného vkladu  majetku  vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
Predmetom nepeňažného vkladu je majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných 
vodovodov a kanalizácií v celkovej hodnote 286 000,-€ v zmysle znaleckého posudku, ktorý bol 
vypracovaný znaleckou organizáciou TOP HOUSE, s.r.o., Zlatovská cesta 35, Trenčín v hodnote.  
 
Ide o nasledovný majetok na úseku vodovodov a kanalizácií:  
 
1.) Stavba „Komunikácie a inžinierske siete – Na Kameni, Kubrá“ zložená z viacerých stavebných 

objektov medzi ktorými sú: 
 

 SO -03.1. Rozšírenie verejného vodovodu 

 SO – 04.1 Rozšírenie verejnej kanalizácie 
 
 

2.) Vodná stavba „IBV pod Komárky Trenčianska Turná – Hámre“  
 

 SO – 102 Splašková kanalizácia : 

 SO – 104 Žumpa – prečerpávacia stanica splaškových vôd: 

 SO Vodovod 
 
 

3.) Vodná stavba: „Objekt prečerpávacej stanice so súp. číslom 2895“  
- pozemky k objektu prečerpávacej stanice – k.ú. Trenčín, parc.č. 1627/236 a  parc.č. 1627/355  

 
4.) SO 104 Verejná kanalizácia na pozemku parc.č. 2264/146 v k.ú.Trenčín (Pod Juhom II.)                   

SO 105 Verejný vodovod na pozemku parc.č. 2264/146 v k.ú.Trenčín (Pod Juhom II.)      
 

Všeobecná hodnota majetku predstavuje  .............................................................286 000 ,- € 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 6   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 

 
Majetkové prevody MHSL, m.r.o. 
 
1/ prenájom  nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 
Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 a to: 
- priestory slúžiace na komerčné účely (kancelárie na poschodí č. 56 o výmere 15,39 m², č. 60 

o výmere 30,78 m², č. 61 o výmere 15,39 m², č. 62 o výmere 15,39 m², č. 63 o výmere 15,39 m², 

VIP I. č. 75 o výmere 12,00 m², VIP II č. 76 o výmere 12,00 m²) a za skladové priestory na 

poschodí (sklad č. 66 o výmere 5,56 m², č. 70 o výmere 5,13 m², č. 73 o výmere 6,44 m²)  

- priestory slúžiace na priamy výkon predmetu činnosti nájomcu, najmä na organizovanie 

a uskutočňovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (šatne pre športovcov na 

prízemí č. 3 o výmere 70,68  m², č. 32 o výmere 15,68  m², č. 33 o výmere 11,27  m²,  č. 34 

o výmere 13,23 m², č. 35 o výmere 78,96  m², sociálne priestory č. 2 o výmere 17,98 m², č. 36 

o výmere 32,92  m², zadný vestibul č. 26 o výmere 86,40  m², brusiareň č. 31 o výmere 3,68  m², 

vodoliečba č. 37 o výmere 27,90  m², rehabilitácia č. 38 o výmere 102,40  m², Sky box č.1, č.2, č.3, 

č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12 a č.13, každý o výmere 16 m²) 

za sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy na dobu určitú od 1.6.2015 s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka do 31.3.2016. Nájomca bude platiť energie vo výške 350,00 € s DPH/1 
mesiac. 



Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie 
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 4   Proti: 2   Zdržal sa: 0 
 

 
 
2/  prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 
Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 
súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného 
štadióna, v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú od 1.6.2015 do 
31.3.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s 
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania 
zmluvy. 
Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie 
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  
 Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 4   Proti: 2   Zdržal sa: 0 
 
3/  prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 
Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom nájmu reklamných plôch 
umiestnených pod ľadovou plochou, na mantineloch, na stenách v objekte zimného štadióna, na dobu 
určitú od 1.4.2015 do 31.3.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 
zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájomné v období od 1.6.2015 do 
31.8.2015 vo výške 1,00 € a v období od 1.9.2015 do 31.3.2016 vo výške 142,86 € vrátane DPH/1 
mesiac. 
Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie 
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 4   Proti: 2   Zdržal sa: 0 
 
4/  prenájom  nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 
Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36119300  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 
súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného 
štadióna v rozsahu  podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  od 1.6.2015 do 
31.3.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s 
§ 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania 
zmluvy. 
Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie 
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
5/  prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 
Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36119300 a to na prízemí: šatne pre športovcov č. 8a 
o výmere 5,85 m², č. 9  o výmere 19,35 m², č. 14 o výmere 35,68 m², č. 16 o výmere 40,50 m², č. 17 
o výmere 40,50 m², č. 18 o výmere 55,80 m², č. 21 o výmere 35,34 m², č. 22 o výmere 16,12 m², č. 23 
o výmere 74,40 m², sociálne priestory č. 8b o výmere 32,40 m², č. 10 o výmere 12,60 m², č. 15 
o výmere 12,60 m², č. 24 o výmere 16,12 m², a na poschodí: kancelárie č. 52 o výmere 15,39 m², č. 
53 o výmere 15,39 m², č. 54 o výmere 15,39 m², č. 57a o výmere 15,39 m², č. 64 o výmere 15,39 m², 
sklad č. 68 o výmere 15,66 m², č. 72 o výmere 10,53 m² na dobu určitú od 1.6.2015 do 31.3.2016 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 
1 Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- EUR za celé obdobie trvania tejto zmluvy. 
Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie 
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  



Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
6/ prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 
DUKLA Trenčín n.o., IČO: 36119300 a Hokejový klub DUKLA Trenčín,  a. s., IČO: 36324051 a to 
konkrétne:  

a) posilňovňa,  nachádzajúca sa na prízemí o výmere  71,55 m²  
b) rozcvičovňa, nachádzajúca sa na poschodí o výmere 130 m² 
c) zasadacia miestnosť, nachádzajúca sa na  poschodí o výmere 68,89 m² 
d) miestnosť VIP tribúna „C“, nachádzajúca na poschodí o výmere 55 m² 
e) miestnosť časomeračov o výmere 12,60 m²,  
f) miestnosť rozhodcov o výmere 32,24 m²,  
g) kopírovacia miestnosť o výmere 15,39 m²   
h) brusiareň o výmere 17,36 m² 

na dobu určitú od 1.6.2015 do 31.3.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za celkové nájomné vo výške 1,- 
EUR za celé obdobie trvania tejto zmluvy. 
Organizácia navrhuje prenájom realizovať v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa horeuvedeného návrhu, nakoľko ide o uzatvorenie 
zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :     Za : 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 6/ Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 

         Ing.  Mária  Capová   - predložila  návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 
2015,  ktorý  vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.   Podstatné  sú  zmeny : 

 
- bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 87.485 €, 

     - bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 55.085 €,  

     - kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 32.400 €, 

Kapitálové príjmy, príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia. 

 
Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým: 

 
a/  zo zvýšenia dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou o plus + 85.036 €, t.j. na 

6.004.666 € v časti bežných príjmov. V rovnakej výške sú zvýšené bežné príjmy na podprograme 7.2. 

Základné školy. Výška dotácie je upresnená na základe skutočne pridelenej dotácie zo štátneho 

rozpočtu, 

b/  z rozdelenia rozpočtovanej rezervy na podprograme 7.2. Základné školy vo výške 275.005 € 

medzi jednotlivé základné školy. Spolu s upresnením štátnej dotácie na prenesené kompetencie budú 

tak pokryté bežné výdavky jednotlivých základných škôl súvisiace s 5% navýšením mzdových 

prostriedkov pedagogických zamestnancov a 1% a 1,5% navýšenie mzdových prostriedkov 

nepedagogických zamestnancov.  

c/  MHSL m.r.o. presúva výdavky svojho rozpočtu rozpočtované na kultúrne strediská a verejnú 

zeleň bez vplyvu na ich celkovú výšku, 

d/   z reálnej výšky na vývoz odpadu v mesiacoch november – december 2014 vo výške 

505.200,- €  a s tým súvisiacou potrebou dorozpočtovať na tieto výdavky čiastku 11.200 €, 

d/  z návrhu nových investičných akcií: vypracovania projektovej dokumentácie na „Rozšírenie 

cintorína v Zlatovciach“, projektovej dokumentácie a realizácie nového „Priechodu pre chodcov na Ul. 

Hodžova“, realizácie rekonštrukcie „Chodníka na Ul. Karpatská“, projektovej dokumentácie nového 

„Nozdrkovského chodníka v úseku ČOV“ a realizácie stavebných úprav v „MŠ Stromová“ pre 

rozšírenie kapacít škôlky o 12-15 miest.  

 Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 
3.151.395 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 2.365.780 €, saldo finančných operácií 
predstavuje schodok vo výške 785.615 €.  
 Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza predložený   materiál .  



       
          Ing.  Mária  Capová - zároveň  predložila tri   doplnenia  návrhu na zmenu Programového rozpočtu 

Mesta Trenčín na rok 2015,  ktoré  vyplývali   z návrhov   jednotlivých  útvarov MsÚ.  Týkalo  sa to  
nasledovných zmien : 

 
1/ Prvým návrhom na doplnenie je presun finančných prostriedkov na základe dohody  medzi TJ 
Družstevník Opatová s Mestom Trenčín, na základe ktorej sa mesto Trenčín zaväzuje od 1. 4. 2015 
uhrádzať náklady na el. energiu súvisiacu s prevádzkou futbalového ihriska (štadióna) s tým, že TJ 
Družstevníku Opatová daným dňom zaniká nárok na dotáciu na prevádzku daného ihriska (štadióna). 
 
2/   Druhým   návrhom na doplnenie je presun finančných prostriedkov z položky Nepomenované 
kľúčové podujatia vo výške 14.000 € na jednotlivé kľúčové podujatia na základe uznesenia č.2  
KKaCR zo dňa 26.3.2015 podľa nasledovného:                                                                                                                                 
a) HALA, o.z. – HALA 2015 – 2 000 € 
b) FS Nadšenci, o.z. – 8.Tanečný dom v Trenčíne  - 900 € 
c) AS Trenčín, a. s. – Hviezdy deťom - 1 200 € 
d) HoryZonty, o.z. – HoryZonty - 3 000 € 
e) Beňadik, n.f. – Mariánsky koncert - 1 500 € 
f) Kolomaž, o.z. – Sám na javisku -1 600 € 
g) agentúra crea, s.r.o. – Trenčiansky Septemberfest 2015 - 1 700 € 
h) Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne, o.z.  – Múzy pod hradom – 2 100 € 
 
3/ Tretím návrhom na doplnenie je: 

-  zvýšenie bežných príjmov nasledovne:  
 ZŠ Dlhé Hony + 200 €: - škole bol poskytnutý účelový finančný príspevok na Komunitný   
akčný deň.  

             Poskytovateľom fin. príspevku je Centrum enviromentálnych aktivít (CEA), Mierové nám. 29,    
             Trenčín a bude použítý  pri  výučbe žiakov -  ochrana  životného  prostredia. 

 ZŠ Veľkomoravská + 896 €:  finančné prostriedky sú poskytnuté  v rámci projektu 
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách“ s využitím elektronického 
testovania. FP budú použité na odmenenie zainteresovaných pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školy. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, OP 
Vzdelávanie.  

- Zvýšenie bežných výdavkov o rovnakú čiastku, t.j. pre ZŠ Dlhé Hony o + 200 € a pre ZŠ 
Veľkomoravská o + 896 €.  

 

Ing. Capová zároveň uviedla, že v prípade schválenia týchto troch doplnení budú tieto zapracované 
do návrhu na zmenu rozpočtu, ktorý bude zverejnený úradným spôsobom. 
 
Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza predložený   materiál. 
 

Diskusia: 
 
     V diskusii  prítomní  poslanci prediskutovali  jednotlivé  zmeny   rozpočtu   v zmysle  predložených    
materiálov. 
MBA Peter Hošták PhD -  ukončil  diskusiu  a dal  hlasovať o predloženom návrhu vrátane troch 
predložených doplnení 

 

Stanovisko  komisie:   odporúča  schváliť Návrh na zmenu  Programového rozpočtu Mesta  
            Trenčín  na rok 2015. 

 
Hlasovanie  :   Za: 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
 

 

 

 

 

 

 



 
K bodu 7/ Rôzne 
 
Neboli vznesené žiadne požiadavky 
 
  
 
 
 
 
Zapísali :  
 
Za majetkovú časť : Bc. Eva Hudecová 
Za ekonomickú časť : Ing. Ján Margetín 
           

 
 
 
 

 
MBA Peter Hošták PhD 
     predseda FMK 

 
 


