
 
Záznam 

zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, 
ktoré sa konalo dňa 10.03.2016 na MsÚ v Trenčíne 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD,  Mgr. Juraj Bakoš,  JUDr. Ján Kanaba,  Ing. Roman 
Herman, Ing. Milan Gonda  
Neprítomní členovia : Ing. Vladimír Poruban,  Ing. Richard Ščepko 
 
Program : 
1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 25.2.2016 
2. Návrh na  zaradenie Súkromnej základnej umeleckej  školy, Stromová č. 1, Trenčín do siete 
škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016 
3.Majetkové prevody MHSL 
4. Majetkové prevody UMM 
5. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 
6. Rôzne  
 
Hlasovanie k programu : Za : 4   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
K bodu 1/ Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 25.2.2016 
Zápisnica bola odsúhlasená bez pripomienok 
 
Hlasovanie :    Za : 4   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
K bodu 2/ Návrh na  zaradenie Súkromnej základnej umeleckej  školy, Stromová č. 1, Trenčín 
do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016 
 
 Mgr. Jozef Baláž  
      Eva Hráčová,  ako budúci zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Stromová č.1, 911 01 
Trenčín (ďalej len SZUŠ), sa obrátila na Mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie sa k zaradeniu 
Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej len SZUŠ) do siete škôl a školských zariadení MŠVV a Š 
SR od 1. septembra 2016.  
     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.  
 
      SZUŠ bude vzdelávať žiakov v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a  tanečnom 
s predpokladaným počtom žiakov 55. Vzdelávanie sa bude uskutočňovať v zmysle štátneho 
a školského vzdelávacieho programu platného pre základné umelecké školy. Vyučovanie bude 
zabezpečovať kvalifikovaný pedagogický zbor. Zriaďovateľka deklaruje povinné materiálové 
a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky umelecké odbory v zmysle 
požiadaviek nového štátneho vzdelávacieho programu. 
        Vo svojej žiadosti sa 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 SZUŠ zaradená do siete škôl od 
1.9.2016, mesto ju bude financovať z prostriedkov podielových daní, na základe žiadosti, od 1.1.2017)  
       Zriadenie SZUŠ žiadateľka odôvodňuje orientovaním školského vzdelávacieho programu 
v tanečnom odbore na vyučovanie nových tanečných techník – latinskoamerické a spoločenské tance, 
ktoré majú v Trenčíne dlhodobú tradíciu a popularitu. Vo výtvarnom odbore sa školský vzdelávací 
program zameria okrem povinných techník aj na iné, málo využívané techniky- animácia a animovaný 
film na úrovni základného štúdia. Výhodou SZUŠ bude aj to, že priestory, v ktorých sa bude odohrávať 
výučba sú centralizované v jednej budove s možnosťou parkovania, nízkou okolitou premávkou 
a výbornou dostupnosťou MHD. 
        Útvar školstva si vyžiadal stanovisko od riaditeľky ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne k zaradeniu 
SZUŠ do siete škôl a školských zariadení, v ktorom   konštatuje, že školský vzdelávací program SZUŠ 
sa zameriava na také výtvarné a tanečné techniky, ktoré sa na ich škole nevyučujú a uchádzači 
o štúdium si budú môcť vybrať aj z tejto rozšírenej ponuky. Riaditeľka pozitívne hodnotí, že 
vzdelávanie bude prebiehať v jednej budove. Konštatuje, že zameranie školského vzdelávacieho 



programu a predpokladané počty žiakov neohrozia plynulosť vyučovania a prevádzku ZUŠ Karola 
Pádivého a preto nemá pripomienky k  zriadeniu Súkromnej ZUŠ so sídlom na Stromovej ul. v 
Trenčíne  na území mesta Trenčín.  
 
Stanovisko útvaru školstva:  
odporúča komisii súhlasiť so zriadením Súkromnej  ZUŠ so sídlom na Stromovej ul. v Trenčíne na 
území mesta Trenčín od 1. septembra 2016. 
 
Komisia školstva na základe uvedeného súhlasí so zriadením Súkromnej ZUŠ so sídlom na  
Stromovej ul. v Trenčíne na území mesta Trenčín od 1. septembra 2016   .  
 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 3/ majetkové prevody MHSL 
 
Ing. Vladimír Šumichrast -  požiadal o stanovisko k prenájmom nebytových priestorov v objekte 
Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. V nadväznosti na vznesené požiadavky poslancov 
Mestského zastupiteľstva Trenčín pri zmenách Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 
a požiadavky Finančnej a majetkovej komisie pri MSZ v Trenčíne prišlo pri tvorení návrhov nájomných 
zmlúv s doleuvedenými subjektmi k zmenám v stanovení cien za nájmy nebytových priestorov 
a ľadovej plochy z dôvodu sprehľadnenia  vkladu Mesta Trenčín  na činnosť doleuvedených  subjektov 
(okrem bodu 3. – nájomné za reklamné plochy). Subjektom bolo vyčíslené nájomné a náklady za 
energie a služby spojené s užívaním NP na základe predpokladanej skutočnosti. Následne Mesto 
Trenčín pripraví dotačné zmluvy na príspevok daným subjektom a príde k nefinančnému započítaniu 
pohľadávok s dotáciami. 
 
1/ k prenájmu 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) 

na dobu určitú od 1.4.2016 do 31.12.2016, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný uhradiť  za 
prenájom nebytových priestorov sumu vo výške 16.124,00 € za celé obdobie trvania tejto zmluvy 
a náklady za energie a služby spojené s užívaním NP vo výške 42.190,00 € do 30.4.2016. 
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 s tým, že splatnosť nájomného a nákladov za energie a služby 
bude do termínu 31.5.2016 a zároveň požaduje zaslať členom komisie tabuľku rozdelenia 
nákladov podľa jednotlivých subjektov užívajúcich nebytové priestory zimného štadióna 
   
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
2/ k prenájmu 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 1.4.2016 do 



31.12.2016, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade 
s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný uhradiť za poskytovanie predmetu zmluvy 
odplatu vo výške 21.960,- €  za celé obdobie trvania zmluvy, do termínu 30.4.2016. 
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 s tým, že splatnosť nájomného a nákladov za energie a služby 
bude do termínu 31.5.2016 a zároveň požaduje zaslať členom komisie tabuľku rozdelenia 
nákladov podľa jednotlivých subjektov užívajúcich nebytové priestory zimného štadióna 
   
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
3/ k prenájmu 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 a plochách na to určených v objekte zimného 
štadióna, na dobu určitú od 1.4.2016 do 31.12.2016 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 1.4.2016 do 31.8.2016 vo výške 1,00 € a v období od 1.9.2016 do 31.12.2016 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 s tým, že splatnosť nájomného a nákladov za energie a služby 
bude do termínu 31.5.2016 a zároveň požaduje zaslať členom komisie tabuľku rozdelenia 
nákladov podľa jednotlivých subjektov užívajúcich nebytové priestory zimného štadióna 
   
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
4/ k prenájmu 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 1.4.2016 do 31.12.2016 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47a ods. 
1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný uhradiť  za prenájom nebytových priestorov sumu vo 
výške 13.186,00 € za celé obdobie trvania tejto zmluvy a náklady za energie a služby spojené 
s užívaním NP vo výške 70.140,00 €, do 30.4.2016. 
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 s tým, že splatnosť nájomného a nákladov za energie a služby 
bude do termínu 31.5.2016 a zároveň požaduje zaslať členom komisie tabuľku rozdelenia 
nákladov podľa jednotlivých subjektov užívajúcich nebytové priestory zimného štadióna 
   
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
5/ k prenájmu 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, tribúny, šatne, sociálne priestory a hľadisko v objekte zimného 
štadióna v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  od 1.4.2016 do 
31.12.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s 
§ 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi za poskytovanie 
predmetu zmluvy odplatu vo výške 50.122,00 €  za celé obdobie trvania zmluvy, do 30.4.2016. 



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 s tým, že splatnosť nájomného a nákladov za energie a služby 
bude do termínu 31.5.2016 a zároveň požaduje zaslať členom komisie tabuľku rozdelenia 
nákladov podľa jednotlivých subjektov užívajúcich nebytové priestory zimného štadióna 
   
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
6/ k prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 
FRYSLA Slovakia, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 56, 913 22, IČO: 35816937 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 1.4.2016 do 31.12.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je 
povinný zaplatiť prenajímateľovi za prenájom NP sumu 2.250,00 €, za poskytovanie predmetu zmluvy 
(prenájom ľadovej plochy) vo výške 13.577,00 €  za celé obdobie trvania zmluvy a náklady za energie 
a služby spojené s užívaním NP vo výške 17.536,00 € za celé obdobie trvania zmluvy, do 30.4.2016. 
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 hrá Európsku univerzitnú hokejovú ligu a Mesto Trenčín má  záujem 
podporovať činnosť univerzitného hokejového klubu. 
 
Stanovisko komisie : odporúča s tým, že splatnosť nájomného a nákladov za energie a služby 
bude do termínu 31.5.2016 a zároveň požaduje zaslať členom komisie tabuľku rozdelenia 
nákladov podľa jednotlivých subjektov užívajúcich nebytové priestory zimného štadióna 
   
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
7/ k prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: Kraso 
Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 42148723  za 
účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, 
sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna v rozsahu dohodnutého časového 
harmonogramu, na dobu určitú  od 1.4.2016 do 31.12.2016 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je 
povinný zaplatiť prenajímateľovi za prenájom NP sumu 446,00 €, za poskytovanie predmetu zmluvy 
(prenájom ľadovej plochy)  vo výške 8.258,00 €  za celé obdobie trvania zmluvy a náklady za energie 
a služby spojené s užívaním NP vo výške 9.645,00 € za celé obdobie trvania zmluvy, do 30.4.2016. 
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 s tým, že splatnosť nájomného a nákladov za energie a služby 
bude do termínu 31.5.2016 a zároveň požaduje zaslať členom komisie tabuľku rozdelenia 
nákladov podľa jednotlivých subjektov užívajúcich nebytové priestory zimného štadióna 
   
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
JUDr. Ján Kanaba – požaduje informáciu, aký príjem má Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s. 
z prenájmu reklamnej plochy, z predaja hráčov a  zo Slovenského zväzu ľadového hokeja  
 
K bodu 4/ Majetkové prevody UMM 
 
1/ prenájom nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 3340 v približnej výmere 120 
m2, pre  E-RAN Slovakia spol. s r. o., za účelom vybudovania chodníka a uloženia inžinierskych 
sietí, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín, za cenu nájmu v súlade 
s VZN 12/2011 vo výške  1,- € za  celý predmet nájmu, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 
právoplatnosti stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom 
povolení, v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu 



sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.. Ide 
o pozemok nachádzajúci sa na ul. Legionárskej smer k tržnici. 
Prenájom bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v z.n.p.. 
Celkové nájomné predstavuje .......................................................................................1,- €  
Stanovisko komisie : odporúča  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
2/ prenájom bočnej steny objektu kultúrneho strediska Zlatovce, nachádzajúceho sa na Ul. Hlavná č. 
10 v Trenčíne, pre spoločnosť ACTA Slovakia, spol. s r.o. Trenčín, za účelom umiestnenia 2 ks 
reklamných zariadení, za cenu nájmu 250,00 €/ks ročne, na dobu neurčitú.  
Cena nájmu je v súlade s VZN Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
Prenájom bude realizovaný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p..  
Výbor mestskej časti Západ na svojom zasadnutí dňa 24.02.2016 k uvedenému prenájmu hlasovaním 
2 za, 2 proti, neprijal uznesenie.  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................................   500,00 € 
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: predložený materiál berie na vedomie a požaduje  preveriť, či boli splnené  
podmienky, ktoré  Útvar hlavného kontrolóra uložil nájomcovi v zmysle vykonanej kontroly 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
  
 
3/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2108/594 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 23 m2, pre  Pavla Škytu a manž. Petru, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov 
a ako predzáhradka, za kúpnu cenu 8,30 €/m2. Ide o pozemok na Ul. J.B.Magina nachádzajúci sa 
medzi komunikáciou a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku a obcí 
v platnom znení.  
Celková kúpna cena predstavuje................................................................................... 190,90 € 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
4/ predaj nehnuteľnosti -  pozemku v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 314/10 záhrady vo výmere 3 m2 pre 
Miroslava Škodáčka s manželkou, za účelom vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku 
nachádzajúceho sa za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu cenu 30,- €/m2. Ide o 
pozemok na Ul. Opatovskej, nachádzajúci sa za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, bez 
prístupu z miestnej komunikácie.  Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 
138/1991 Zb. o majetku a obcí v platnom znení.  
Celková kúpna cena predstavuje...................................................................................90,- € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 

 
5/ predaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Hanzlíková, novovytvorená C-KN parc. č. 663/12 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 182 m2, odčlenená geometrickým plánom č.  17905095-063-15, pre Ing. 
Antona Šimuniho, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je oplotený 
a ohraničený živým plotom a slúži ako protihluková stena,  za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2. 
Ide o  pozemok na Ul. Bratislavská nachádzajúci sa medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa 
a chodníkom. V zmysle stanoviska odborných útvarov, pozemok nekoliduje s riešením cyklistickej 
dopravy, ktorá má byť v budúcnosti riešená na Bratislavskej ulici, čo potvrdil aj spracovateľ generelu 
cyklistickej dopravy. Pre Mesto Trenčín a tretie osoby je nevyužiteľný. Cena je stanovená rovnako ako 
v obdobných prípadoch. VMČ Západ na svojom zasadnutí dňa 24.2.2016 k predaju pozemku neprijal 
uznesenie ( za : 2, proti : 1, zdržal : 1) 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
Celková kúpna cena predstavuje                               1510,60 € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 



 
6/predaj nehnuteľnosti -  pozemku v k.ú. Zlatovce,  časť C-KN parc.č. 407 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere cca 300 m2, (výmera bude  spresnená geometrickým plánom) pre vlastníkov 
bytov  v dome so súp.č. 2182 na ul. Zlatovská, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku, ktorý je vlastníkmi  bytovému domu využívaný ako dvor a priľahlý pozemok  k bytovému 
domu . Ide o pozemok – zeleň  v križovatke  Ul. Zlatovská a Piešťanská, na ktorom  je zriadené vecné 
bremeno v prospech Slovek Telekom, a.s.  Predmetný pozemok je pre Mesto Trenčín a tretie osoby 
nevyužiteľný.  
Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí  dňa 13.1.2014 prerokovala návrh na určenie 
kúpnej ceny pri predaji pozemkov – priľahlých dvorov k bytovým domom v rámci celého mesta 
a odporučila takéto dvory odpredať za nasledovných podmienok : 
a) výška kúpnej ceny 

 Spevnené plochy vo výške 18,50 €/m2 
 Zeleň vo výške 12,- €/m2 

 
b) výška uvedenej ceny bude rovnaká pre pásma určené VZN č. 12/2011 
c) k odkúpeniu pozemkov musia pristúpiť všetci vlastníci dotknutých bytov 
 
Predaj  priľahlých pozemkov k bytovým domom v rámci celého mesta  v minulosti nebol nikdy 
zrealizovaný, nakoľko záujemcovia nesúhlasili s výškou kúpnej ceny   
 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku a obcí 
v platnom znení.  
 
Stanovisko komisie k  určeniu výšky kúpnej ceny:  odporúča  
 
  a) spevnené plochy za kúpnu cenu vo výške 18,50 €/m2 
  b) zeleň a prípadné spevnené plochy do 10% z celkovej výmery  pozemku, ktorý 
  má byť predmetom predaja  (prístupové chodníky) za kúpnu cenu vo výške 8,30 
  €/m2 
 
Stanovisko komisie k predloženému majetkovému prevodu : odporúča odpredaj pozemku 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 
7/predaj pozemkov v k.ú. Trenčín pre  Mgr. Richarda Medala s manželkou nasledovne: 

-  C-KN parc. č. 1725/152 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 za účelom majetkového 
vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup k rodinnému domu a predzáhradka, za 
kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2. Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom na  
Ul. Nové Prúdy 20 a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Predmetný pozemok je pre 
Mesto Trenčín a tretie osoby nevyužiteľný.  

- časť C-KN parc.č. 1725/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 46 m2 za účelom 
majetkového vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup  a zeleň pred rodinným 
domom, za kúpnu cenu vo výške 8,30 €/m2.  Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom 
na ul. Narcisova 1 a nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, pre Mesto Trenčín a tretie osoby 
je nevyužiteľný. Výmera C-KN parc.č. 1725/30 bude spresnená geometrickým plánom.  

 
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku a obcí 
v platnom znení.  
Celková kúpna cena predstavuje cca ...........................................................780,20 € 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 
8/ uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov na 
Potočnej ul., v k.ú. Opatová, C-KN parc.č. 4088, C-KN parc.č. 939/1 a C-KN parc.č. 956, v súvislosti 
s realizáciou stavby „Trenčín, časť Opatová, ul. Potočná, predĺženie miestnej komunikácie 
a inžinierskych sietí, VNK, TS, NNK, NNV“ v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena 
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, vecné bremeno bude spočívať v povinnosti 
budúceho povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení a užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 



opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej 
odstránenie za podmienok: 
 

- rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní stavby, 
geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady oprávnený 

- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký 
posudok zabezpečí na vlastné náklady oprávnený 

- zriadenie vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu určenú 
znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.     

Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
9/ návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 
Slovanet, a.s., pobočka Trenčín. 
Ide o budúce zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Záblatie vo vlastníctve 
Mesta Trenčín (Ul. Bratislavská, priemyselný park) a to, C-KN parc.č. 815/97, 815/66, 815/25 
a 815/68, pričom priebeh VB bude vyznačený GP po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie VB 
bude určená znaleckým posudkom.  
Predmetom vecného bremena bude povinnosť Mesta Trenčín: 
- strpieť na predmetnom pozemku umiestnenie telekomunikačnej infraštruktúry „TN_Optická sieť PP 
Trenčín Zlatovce“ a jej údržbu a opravy  
- poskytnúť investorovi existujúce chráničky v areáli priemyselného parku 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
10/ návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 
TEMAX, s.r.o., Trenčianska Turná.  
Ide o budúce zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Záblatie vo vlastníctve 
Mesta Trenčín (Ul. Bratislavská, priemyselný park) a to, C-KN parc.č. 815/84, 815/85, 815/83, pričom 
priebeh VB bude vyznačený GP po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie VB bude určená 
znaleckým posudkom.  
Predmetom vecného bremena bude povinnosť Mesta Trenčín: 
- strpieť na predmetných pozemkoch uloženie IS v rámci stavby „Areál firmy TEMAX spol. s r.o.“ a to 
SO 03 Komunikácia, parkovisko a spevnené plochy (napojenie areálu na komunikáciu), SO 01.01 
prípojka vodovodu, SO 01.02 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 01.03 Prípojka dažďovej 
kanalizácie, SO 01.04 Prípojka NN, SO 01.05 Prípojka slaboprúdu, SO 01.06 STL prípojka zemného 
plynu, SO 05 Prípojka VN a ich údržbu a opravy  
- poskytnúť investorovi existujúce chráničky v areáli priemyselného parku pre SO 01.04 Prípojka NN, 
SO 01.05 Prípojka slaboprúdu a SO 05 Prípojka VN 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
11/ zmena uznesenia MsZ č. 309 zo dňa  18.11.2015, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo zámenu 
nehnuteľností medi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom nasledovne : 
A) pozemok  vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúci sa v k.ú. Hanzliková, C-KN parc.č. 857/8 
zastavané plochy a nádvoria o výmere  484 m2, zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1-ina  
 
za  
 
B) pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a to : 
 

- C-KN parc.č. 756/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, v k.ú. Hanzliková, zapísaný 
na LV č. 1973 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina 

- C-KN parc.č. 2289 zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2, v k.ú. Kubra, zapísaný na 
LV č. 4015 ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina 

 
za účelom :  

- vzájomnej úpravy práv k pozemkom dotknutých  stavbou Modernizácia železničnej trate Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, 



III.etapa“, konkrétne pod stavebnými objektmi SO 29.38.02.04-01 Žst. Zlatovce, komunikácia 
podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 120,572) – časť komunikácia a SO 
29.38.02.04.-06 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska v nžkm 120,060 (s km 
120,572) – časť úprava križovatky, v k.ú. Hanzliková 

- vysporiadanie pozemku pod časťou chodníka na Ul. Kubranskej v k.ú. Kubra 
 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania za podmienky, že : 
 

- rozdiel vo výmerách pozemkov, ktorý  predstavuje 86 m2 v prospech Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  bude riešený pri ďalšom vysporiadavaní pozemkov a stavebných 
objektov dotknutých stavbou „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov, žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa“, prípadne sa 
budú postupne vzájomne vysporiadavať pozemky pod chodníkmi resp. cestami v rámci celého 
mesta Trenčín, a to tak, aby pozemky, ktoré zmluvné strany nadobudnú  na základe 
vysporiadania, mali rovnakú výmeru.  

- zmluvné strany budú zaviazané navzájom si vysporiadať pozemky najneskôr do 2 rokov odo 
dňa účinnosti zámennej zmluvy. 

Vzhľadom k tomu, že Trenčiansky samosprávny kraj  neakceptuje stanovenie doby 2 rokov na 
vzájomné vysporiadanie pozemkov, uznesenie MsZ č. 309 zo dňa 18.11.2015 sa zosúladí 
s uznesením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 313/2015 a to tak, že sa vypustí druhá 
podmienka. 
 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
12/ rozšírenie predmetu Zmluvy o výpožičke, nájme a prevádzkovaní uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a Pohrebníctvom Dvonč, spol. s r.o.  zo dňa 22.12.2009 a to o : 

- kaplnku so súp.č. 7442 (obradnú sieň) na Ul. Biskupickej, k.ú. Trenčianske Biskupice, 
nachádzajúcu sa na pozemku C-KN parc.č. 319/2   a C-KN parc.č. 1127/148 

Vzhľadom k tomu, že uvedená kaplnka nebola v čase uzatvorenia zmluvy o výpožičke, nájme 
a prevádzkovaní zapísaná na liste vlastníctva, po doriešení vlastníckeho stavu navrhujeme rozšíriť 
predmet zmluvy, nakoľko Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o.  od roku 2009 sa o tento objekt stará, 
udržiava ho a zabezpečuje v ňom pohrebné obrady. 
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
    
 
13/ žiadosť občianskeho združenia KOLOMAŽ združenie pre súčasné umenie, Trenčín o výpožičku 
pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 224/4 zastavaná plocha o výmere 288 m2, 
odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 224/2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, nachádzajúceho sa na Ul. Kniežaťa Pribinu - vedľa Kina Hviezda, na 
dobu určitú 50 rokov bezodplatne, za účelom vybudovania moderného divadelno-kultúrneho centra – 
modulárnej stavby z tzv. lodných kontajnerov, v ktorej bude vytvorená cca 100 miestna sála na 
divadelné a edukatívne účely, a ktorá bude slúžiť aktivitám širokej verejnosti. V uvedenom centre sa  
budú realizovať divadelné predstavenia, komorné podujatia scénického umenia, výstavy, workshopy, 
edukačné aktivity pre deti a iné podujatia verejnoprospešného a nekomerčného charakteru; do 
uvedeného projektu budú zapojené umelecké školy a subjekty pôsobiace na území Mesta Trenčín na 
poli kultúry voľnočasových aktivít. Na realizáciu stavby divadelno-kultúrneho centra budú použité 
vlastné finančné prostriedky. Združenie poskytne jedno podujatie týždenne pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, t.j. pre základné školy, školské kluby, 
materské školy, základnú umeleckú školu a centrum voľného času.  
Občianske združenie KOLOMAŽ tvorí komunita mladých ľudí so záujmom o súčasné umenie. 
Neformálne pôsobí už od roku 1995 v Trenčíne a realizuje rôzne projekty v oblasti divadla, hudby 
a performance. Domovskou scénou združenia je od roku 2005 Otvorený kultúrny priestor „Klub Lúč“, 
ktorý sa nachádza v kine Hviezda a je jedným z nosných projektov združenia KOLOMAŽ. Združenie 
poskytuje priestor na vznik pôvodných inscenačných diel, organizáciu hudobných a divadelných 
podujatí, priestor pre prednášky, diskusie, workshopy a od roku 2012 aj priestor pre prezentáciu tvorby 
výtvarníkov, grafikov, fotografov a podobne v tzv. „Galérií“. V roku 2013 prebehla rekonštrukcia 
priestorov Klubu Lúč tak, aby bol čo najuniverzálnejší pre všetky typy produkcií, ale predovšetkým pre 
divadlo. V jeho priestoroch bola založená Prvá komorná divadelná scéna v Trenčíne. Z vlastných 



zdrojov a s pomocou verejnej zbierky sa združeniu podarilo vybudovať v meste Trenčín prvý, 
kvalitatívne a profesionálne vybavený divadelný priestor typu blackbox.  
V súčasnosti občianske združenie KOLOMAŽ pôsobí v Kine Hviezda – Klub Lúč. Po vybudovaní 
divadelno-kultúrneho centra zostane Klub Lúč hudobným klubom, ostatné divadelné a kultúrne 
činnosti budú presunuté do nového divadelno-kultúrneho centra.  
Útvar hlavné architekta, útvar stavebný a životného prostredia a útvar dopravy odporučili dňa 
08.12.2015 zámer s tým, že v ďalšom kroku bude potrebné doriešiť statickú dopravu a v súvislosti 
s parkovaním bude potrebné doriešiť presnú polohu objektu.     
_________________________________________________________________________________ 
 
 
MBA Peter Hošták PhD – s predloženým zámerom súhlasí, ale mala by sa schvaľovať zmluva ako 
celok, resp. podmienky zmluvy, nakoľko ide o dlhodobý nájom, materiál by mal obsahovať termíny 
ukončenia výstavby kultúrneho centra, malo by byť jasne stanovené ako  bude združenie fungovať, ak 
bude v priestoroch organizovaná aj komerčná činnosť, mesto by z tejto činnosti malo mať nejaký 
prospech (odvádzanie mestu symbolický poplatok), v materiáli ďalej chýbajú podmienky výpovede, 
resp. odstúpenia od zmluvy, sankcie v prípade nedodržania účelu a pod.   
 
Ing. Gabriela Vanková – nájomca bude povinný zrealizovať výstavbu do konca roka 2018, 
v opačnom prípade bude nájomcovi daná okamžitá výpoveď 
 
Stanovisko komisie: odporúča prenájom pozemku za cenu nájmu 1,- € počas celej doby užívania,  
za podmienky, že v prípade nedodržania účelu nájomnej zmluvy, resp. stavba divadelno-
kultúrneho centra bude užívaná v rozpore s nájomnou zmluvou,  prenajímateľ si vyhradzuje 
právo odstúpiť od nájomnej zmluvy  
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
14/  opätovne Vás žiadame o vyjadrenie k zámeru zámeny pozemkov medzi Mestom Trenčín 
a TABUN s.r.o. nasledovne : 
     Spoločnosť TABUN s.r.o. je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Orechové, E-KN 
parc.č. 23/1 o výmere 372 m2 a E-KN parc.č. 23/3 o výmere 868 m2, ktoré sú v skutočnosti využívané 
MŠ Orechové ako záhrada prislúchajúca k materskej škole. 
 
     Mesto Trenčín je vlastníkom pozemkov : 

- C-KN parc.č. 726/2 o výmere 158 m2 v k.ú. Zlatovce, pozemok je zaťažený inžinierskymi 
sieťami ( v prípade zámeny by sa z pozemku odčleňoval prístup k jestvujúcej trafostanici, čím 
by sa výmera pozemku znížila) 

- C-KN parc.č.  726/3 o výmere 339 m2 v k.ú. Zlatovce, pozemok je zaťažený inžinierskymi 
sieťami 

 
Účelom zámeny pre Mesto Trenčín  je vysporiadanie pozemkov, ktoré sú využívané MŠ Orechovská 
(objekt je vlastníctvom Mesta Trenčín) a pre žiadateľa – využitie v súlade s planým ÚPN. 
 
    Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne 
dňa 26.10.2015 odporučil zámer zámeny pozemkov  na Zlatovskej ulici, pričom rozdiel v hodnotách 
pozemkov odporučil riešiť zámenou časti pozemku na Juhu.  Výbor mestskej časti Juh na svojom 
zasadnutí dňa  2.11.2015 neodporučil do zámeny pozemkov zahrnúť pozemok C-KN parc.č. 2315/10 
a odporučil zámenu pozemkov na Zlatovskej ulici s finančným vyrovnaním. 
Na základe stanoviska FMK zo dňa 28.1.2016,  bol VMČ Západ  opätovne predložený k prerokovaniu  
zámer zámeny pozemkov. VMČ Západ na svojom zasadnutí dňa 24.2.2016 k zámeru zámeny 
pozemkov neprijal uznesenie (za : 2 proti :2). VMČ Západ odporučil vykúpiť  pozemky od spoločnosti 
TABUN s.r.o. za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. (Hlasovanie : za: 4 )     
FMK ďalej požadovala  informáciu, akú výmeru priľahlého pozemku (dvora pre činnosť detí) podľa 
platnej legislatívy potrebuje materská škola.  
 
Mgr. Jozef Baláž poskytol nasledovnú odpoveď na informáciu : 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na 
zariadenia pre deti a mládež určuje v § 2 ods. 2 priestorové požiadavky pre jedno dieťa predškolského 
veku nasledovne : 



 
 najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy 
 najmenej 4 m2 plochy detského ihriska 
 ak je na nezastavanom pozemku zriadené pieskovisko jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m2 

Riaditeľka  MŠ Orechovská vo výkaze 40 – 01 uviedla 41 detí, ktoré navštevujú materskú školu. 
MŠ Orechovská potrebuje na zabezpečenie svojej činnosti najmenej : 

 102,5 m2 trávnatej plochy 
 164 m2 detského ihriska 
 20,5 m2 pieskovísk 

 
Materská škola Orechovská sa nachádza na pozemku C-KN parc.č. 407/3 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 789 m2. Objekt nemá samostatnú parcelu a teda v tejto výmere je zahrnutá 
výmera objektu, vstupy ako aj priľahlá plocha.   
 
    Súkromná materská škola Orechovská dňa 20.8.2014 požiadala Mesto Trenčín o zmenu doby 
výpožičky v Zmluve o výpožičke  a to z doby neurčitej  na dobu 20 rokov. Svoju žiadosť odôvodnila 
tým, že budova je veľmi stará a potrebovala by komplexnejšiu rekonštrukciu a prestavbu/prístavbu 
z dôvodu bezpečnosti aj hygienických požiadaviek. Vypožičiavateľ je ochotný investovať, avšak 
potrebuje zmeniť dobu výpožičky, z čoho by vyplývali aj možnosti užívateľa vykonávať stavebné 
úpravy, zmenu stavby/ prístavba, stavebná úprava podkrovia a pod. 
Stavebnou úpravou objektu by došlo k rozšíreniu kapacít, čím  by mohli byť kladne vybavené žiadosti 
o umiestnenie detí do uvedenej materskej školy.     
Prípadnou nadstavbou resp. prestavbou  objektu a rozšírením kapacity materskej školy by opätovne 
vznikla potreba navýšiť priestorové požiadavky na pozemok  pre jedno dieťa predškolského veku 
v súlade s vyššie citovanou vyhláškou. 
     
Stanovisko komisie : požaduje vypracovať odborné vyjadrenie pre ohodnotenie zamieňaných 
             pozemkov 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
15/ návrh na vysporiadanie stavebného objektu a pozemkov s E-RAN Development spol. s r.o.  
do  majetku Mesta Trenčín  nasledovne :  
 

- kúpou  časti stavebného objektu S.O.08 Komunikácie a parkoviská  - komunikácie  
(parkoviská nie sú predmetom kúpy do majetku mesta), za účelom zabezpečenia jeho správy 
a údržby,   nachádzajúceho sa na Olbrachtovej ulici, v k.ú. Trenčín  a to : 

                   -  chodníka na pozemku  novovytvorená C-KN parc.č. 788/34, za kúpnu cenu 1,- € 
  - časti komunikácie  na pozemku novovytvorená C-KN parc.č. 788/10, za kúpnu 
       cenu  1,- € 
 
Stavebný objekt bol povolený užívať  Kolaudačným  rozhodnutím č. ÚSŽPDI 
2014/39423/105404/3-Mi zo dňa 19.12.2014 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 22.12.2014  

 
- kúpou  nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, nachádzajúcich sa pod časťou  

stavebného  objektu  S.O.08 Komunikácie a parkoviská, na Ul. Olbrachtovej, v k.ú. Trenčín  
a to : 

 novovytvorená C-KN parc.č. 788/10   zastavané plochy a nádvoria o výmere 
67 m2, za kúpnu cenu vo výške 1,- €  (pod časťou komunikácie) 

 novovytvorená C-KN parc.č. 788/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 
m2, za kúpnu cenu vo výške 1,- €  (pod chodníkom) 

obe odčlenené  Geometrickým plánom č.36335924-037-16 z pôvodnej C-KN parc.č.   788/10  
zapísanej na LV č. 10116 ako vlastník  E-RAN Development spol. s r.o  
Ide o prístupovú komunikáciu a chodník vybudovaný v súvislosti so stavbou „Bytový dom na 
Olbrachtovej ulici v Trenčíne“. 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................. 4,- € 
   
Stanovisko komisie : odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 



16/ predaj pozemov v k.ú. Záblatie v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici : 
- C-KN parc. č. 803/1 o výmere 11938 m2 
- C-KN parc. č. 815/17 o výmere 6327 m2 
- C-KN parc. č. 1092/1 o výmere 642 m2 
- C-KN parc. č. 803/10 o výmere 46 m2 
- C-KN parc. č. 1092/9 o výmere 25 m2 
- C-KN parc. č. 815/31 o výmere 342 m2 
spolu o celkovej výmere 19.320 m2 pre spoločnosť ASKO INVEST SLOWAKEI, s.r.o., 
Bratislava za účelom výstavby logistickej prevádzky ASKO (výstavba haly,  manipulačné 
a parkovacie plochy), ktorá bude slúžiť pre zásobovanie predajní ASKO v rámci Slovenskej 
republiky za kúpnu cenu 30,-€/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 579.600,- €. 
Spoločnosť ASKO INVEST SLOWAKEI, s.r.o., pôvodne požiadala o kúpu pozemkov v území 
priemyselnej zóny o celkovej výmere 11.000 m2, čo bolo odsúhlasené FMK dňa 26.11.2015. Po 
prehodnotení svojho zámeru výstavby požiadali o odkúpenie celej výmery pozemkov, ktoré vlastní 
Mesto Trenčín v tejto časti priemyselného parku. 

Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  

Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 
II. Byty 
1/ návrh na uzatvorenie dohody o zrušení predkupného práva medzi vlastníkom bytu ako povinným 
z predkupného práva a Mestom Trenčín ako oprávneným z predkupného práva. Predkupné právo sa 
týka nehnuteľností v k.ú. Trenčín: 

a) 1-izbového bytu č. 39,  nachádzajúceho sa na 3.poschodí vo vchode bytového domu č. 69,  
súp.č. 1711, bytový dom sa nachádza na pozemku CKN parc.č. 1531/100 zastavané plochy a 
nádvoria  o výmere 952 m2 

b) spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
bytového domu súp. č. 1711, vo veľkosti 28/2721-ín 

c) spoluvlastníckemu podielu na pozemku  CKN parc.č. 1531/100 zastavané plochy a 
nádvoria  o výmere 952 m2 vo veľkosti 28/2721-ín, pričom na podiel 28/2721-ín 
pripadá výmera 9,8 m2. 

Predkupné právo v prospech Mesta Trenčín bolo zriadené na základe Kúpnej zmluvy a dohody o  
predkupnom práve zo dňa 25.02.1998, zapísané na LV č. 3855 a 5293 pod V 1529/98. Predmetné 
nehnuteľnosti ponúkol Trenčiansky samosprávny kraj na predaj vo verejnej obchodnej súťaži a po 
elektronickej aukcii bola kúpna cena stanovená vo výške 21.199,- €. Mesto Trenčín si v tomto prípade 
neuplatnilo predkupné právo, nakoľko o predmetný byt nemalo záujem. Nový vlastník bytu požiadal 
o zrušenie predkupného práva zapísaného na LV č. 3855 a 5293 pod V 1529/98. 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
2/ žiadosť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, Trenčín 
o uzatvorenie Dodatku k Zmluve o nájme bytov uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou 
univerzitou  Alexandra   Dubčeka v Trenčíne, predmetom ktorého bude zmena predmetu nájmu, a to 
zníženie počtu prenajímaných bytov z 3 bytov na 2  byty, ktoré budú so súhlasom vlastníka dávať do 
podnájmu pedagogickým zamestnancom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
v zmysle rozhodnutia o pridelení bytu rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. 

Zmena sa týka predmetu nájomnej zmluvy - skončenie nájmu 4-izbového bytu č. 10   
o výmere 129,74 m2  v dome so súpisným číslom 418, orientačným číslom 74 na ulici Gen. M. R. 
Štefánika  v Trenčíne. TnUAD navrhla ukončiť nájom predmetného bytu k 31.03.2016. 
Prenájom bytov bol schválený uznesením MsZ č. 1331 zo dňa 23.09.2014 na dobu do 31.12.2017.  
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 

 
 
III. Nebytové priestory  
1/ žiadosť spoločnosti Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Stupava, nájomcu nebytových priestorov 
o celkovej výmere 1 m2, nachádzajúcich sa v budove: 



 Klientskeho centra, Mierové námestie č. 2 

 Centra rozvoja mesta, Farská č. 10 

 Kultúrno-informačného centra, Mierové námestie č. 9, 
ktoré boli využívané za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojových automatov, za cenu nájmu 
400,00 €/ks ročne, na dobu neurčitú, o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou 
k 31.03.2016 
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
2/ výpožička nebytových priestorov o celkovej výmere 103,64 m2, nachádzajúcich sa na I. poschodí 
v objekte kultúrneho strediska Juh, na Ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne, pre Občianske združenie 
JUŽANIA – RC Južanček, o.z., Trenčín, za účelom ich využívania ako rodinného centra Južanček, 
na dobu neurčitú.  
Rodinné centrum slúži ako herňa, oddychový priestor prevažne pre deti do 3 rokov a rodičov na 
materskej dovolenke. Prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníkov z ÚPSVaR zabezpečuje chod 
rodinného centra, ponúka deťom a rodičom rôzne kreatívne a pohybové aktivity, prednášky a cvičenia.  
Víziou združenia je vytvoriť bohatý priestor pre rodiny najväčšieho sídliska mesta Trenčín formou 
aktivít smerujúcich všetkým vekovým kategóriám a sociálnym vrstvám. Zároveň chcú vytvoriť spoločný 
priestor pre celú rodinu, využiť voľné kapacity, ktoré na sídlisku nachádzajú. Úzko nadviazali 
spoluprácu s Centrom pre rodinu Trenčín, ktorú chcú preniesť i formou poskytovaných aktivít na 
sídlisko Juh. Združenie vyvíja neziskovo – na základe dobrovoľníctva voľnočasové zmysluplné aktivity 
pre rodiny, mládež a deti sídliska Juh a mesta Trenčín už viac ako 10 rokov. Pre rozšírenie činnosti 
združenia o projekt PRE rodinu, ktorý okrem pomoci sociálne slabším, viacdetným rodinám 
a slobodným mamičkám, neziskovo zabezpečuje prevádzku denného rodinného (materského) centra 
Južanček, sú priestory v súčasnosti využívané Združením kresťanských spoločenstiev mládeže 
obmedzujúce, z uvedeného dôvodu žiadajú o priestory, ktoré boli uvoľnené občianskym združením 
KUKo.  
Komisia kultúry a cestovného ruchu na svojom zasadnutí dňa 23.02.2016 výpožičku uvedených 
priestorov odporučila. 
Výpožička nebytových priestorov bude realizovaná podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p..  
_________________________________________________________________________________ 
Stanovisko komisie: odporúča 
Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
3/ Trenčianska nadácia – nájomca nebytových priestorov o celkovej výmere 30 m2 (miestnosť č. 23 
a 24), nachádzajúcich sa na II. poschodí v objekte Kina Hviezda na Ul. Kniežaťa Pribinu č. 3 
v Trenčíne, požiadala o rozšírenie predmetu zmluvy, a to celkovej výmery prenajatých priestorov z 30 
m2 na 58 m2.   
Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 05.02.2015 odporučila prenájom nebytových 
priestorov o celkovej výmere 30 m2 (miestnosť č. 23 a 24) pre Trenčiansku nadáciu, za symbolickú 
cenu nájmu vo výške 1,00 € ročne + energie, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac. 
Vzhľadom k tomu, že tieto miestnosti sa nachádzajú v ucelenom priestore s jedným uzamykateľným 
vstupom, požiadali o zreálnenie stavu, t.j. aj o priestory prislúchajúce k týmto miestnostiam, ako je 
chodba, kuchynka a WC. 
Prenájom bude realizovaný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p..  
_________________________________________________________________________________ 
 
MBA Peter Hošták PhD – doplniť do uznesenia rozšírenie nebytových priestorov „o príslušenstvo“ 

Stanovisko komisie: odporúča 

Hlasovanie :    Za : 5   Proti : 0        Zdržal sa : 0 
 
 
 
 
 
 



K bodu 5/ Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 
 
Ing . Mária  Capová -  predložila  Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 
2016, ktorý vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne: 

 Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 328.044 €, t.j. na 34.321.507 € 

 Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 327.944 €, t.j. na 31.016.897 € 

 Kapitálové príjmy sa nemenia 

 Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 100 €, t.j. na 4.775.190 €,  

 Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia  

 

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo: 

 Zo zvýšenia príjmovej časti rozpočtu MHSL m.r.o. o príjmy z prenájmu nebytových priestorov, 

energií, príjmy za poskytnutie ľadovej plochy (materiálové výdavky, rutinná a štandardná 

údržba, dodávateľské služby, mzdové výdavky a výdavky spojené so starostlivosťou 

o zamestnancov) od subjektov využívajúcich zimný štadión. Zároveň sa o rovnakú sumu 

zvyšujú dotácie pre tieto subjekty na nájomné, energie, príjmy za poskytnutie ľadovej plochy 

v rovnakej výške ako je príjem. 

 Zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti o dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu na matriku, 

voľby a na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 

 Zvýšenia výdavkov na dohody o pracovnej činnosti a poistné z nich pre 5-tich zamestnancov 

vykonávajúcich činnosti pre Mesto Trenčín na zberných dvoroch 

 Z výdavkov na zakúpenie 2 majákov pre služobné motorové vozidlá Mestskej polície 

 Z výdavkov na inštalovanie demontovaných kamier v nových lokalitách 

 Zvýšenia výdavkov na úhradu faktúry na „Novú organizáciu MHD Trenčín“, za časť 

Prerokovanie dokumentácií s verejnosťou. 

 Zvýšenia výdavkov na ZŠ Kubranská na výmenu okien 

 Zvýšenia bežnej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na sociálne 

zabezpečenie pre rok 2016 v zmysle uzatvorenej zmluvy.  

 
Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus                     
+ 3.304.610 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 4.215.190 €, saldo finančných 
operácií predstavuje prebytok + 910.580 €.   

 
Podrobná štruktúra navrhovaných zmien je uvedená  v predložených  materiáloch  

 
 
Ing. Mária  Capová – zároveň  predložila dva   pozmeňovacie  návrhy k časti bežných   príjmov 
a výdavkov   s  nasledovnými  zmenami : 
 
Prvý   pozmeňovací   návrh: 
 
1. Program 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia 

0820, ekonomická klasifikácia 640: Trenčianske historické slávnosti navrhujem znížiť 

o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €. 

 

2. Program 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia 

0820, ekonomická klasifikácia 640: SHŠ Wagus n.o. -  Trenčianske historické slávnosti 

navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 10.000 €. 

 

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016 obsahuje dotáciu na uskutočnenie 

Trenčianskych historických slávností bez uvedenia prijímateľa dotácie. Komisia kultúry 

a cestovného ruchu dňa 23.2.2016 schválila v súlade s VZN č. 7/2012 o dotáciách v znení 

neskorších predpisov prijímateľa – organizátora kultúrnej akcie: SHŠ Wagus n.o. 

 



3. Bežné príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na položke 223: Nocľaháreň - za predaj 

výrobkov, tovarov a služieb navrhujem zvýšiť o plus + 3.600 €, t.j. na 5.800 €. Ide o príjem za 

ubytovanie v nocľahárni (útulku) v priebehu celého roka. Od 1.4. sa predpokladá zmena režimu 

prevádzky nocľahárne na útulok s celoročnou prevádzkou. 

 

4. Bežné príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na položke 223: Opatrovateľská služba – 

staroba - za predaj výrobkov, tovarov a služieb navrhujem znížiť o mínus – 12.557 €, t.j. na 

82.643 €. Pokles príjmu za opatrovanie v domácnosti (vzhľadom na zníženú sadzbu za 1 hodinu 

poskytnutej služby 0,80 €). 

 

5. Bežné príjmy Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na položke 292: Príjmy z refundácie NP 

na podporu opatrovateľskej služby navrhujem zvýšiť o plus + 284.427 €, doteraz 

nerozpočtované.   

Ide o predpokladanú výšku nenávratného finančného príspevku v roku 2016, ktorý bude SSMT 

m.r.o. poskytnutý v súlade so Zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi Implementačnou 

agentúrou  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnymi službami mesta Trenčín, 

m.r.o. Predmetom zmluvy je implementácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 

financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje. Refundovaná bude výška 507 € / 1 opatrovateľku 

v domácnosti / 1 mesiac. Zmluva je uzatvorená do 31.7.2018, z toho realizácia aktivity výkon 

opatrovateľskej služby bude prebiehať do 30.4.2018.  

 

6. Program 11. Sociálne služby, podprogram 4. Nocľaháreň, funkčná klasifikácia 1070 navrhujem 

zvýšiť nasledovne: 

a) Položku 610: Mzdy o plus + 10.460 €, t.j. na 31.320 € 

b) Položku 620: Poistné o plus + 3.660 €, t.j. na 10.960 € 

c) Položku 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.600 €, t.j. na 10.050 € 

d) Položku 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 1.100 € 

e) Položku 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.500 €, t.j. na 5.000 € 

f) Položku 637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 5.500 € 

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva zo zmeny režimu prevádzky nocľahárne od 1.4.2016 na 

útulok s celoročnou prevádzkou. Z toho vyplýva zvýšenie miezd, poistného, stravného, tvorby 

sociálneho fondu, výdavkov na materiál, opravy a energie. 

 

7. Program 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná klasifikácia 

1012 navrhujem zvýšiť nasledovne: 

a) Položku 610: Mzdy o plus + 129.510 €, t.j. na 350.510 € 

b) Položku 620: Poistné o plus + 45.330 €, t.j. na 112.680 € 

c) Položku 637: Služby o plus + 17.443 €, t.j. na 42.463 

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva z dôvodu zapojenia sa do Národného projektu na 

podporu opatrovateľskej služby od 1.2.2016. V rámci projektu sa mení počet terénnych 

opatrovateliek z 38 na 62. Z toho vyplýva úprava miezd, poistného, stravného pre opatrovateľky 

a tvorbu sociálneho fondu.  

 

8. Program 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná 

klasifikácia 1012 navrhujem zvýšiť nasledovne: 

a) Položku 610: Mzdy o plus + 6.200 €, t.j. na 450.655 € 

b) Položku 620: Poistné o plus + 2.170 €, t.j. na 157.730 € 

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva zo zvýšenia miezd a poistného pre jedného obslužného 

zamestnanca v ZOS na Ul. Piaristická. 

 

9. Program 11. Sociálne služby, podprogram 1. Detské jasle, funkčná klasifikácia 1040, položka 635: 

Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 6.400 €, t.j. na 24.710 €. Zvýšenie 

finančných prostriedkov na opravu strechy a elektroinštalácie. 



 

10. Program 11. Sociálne služby, podprogram 11. Manažment SSMT, funkčná klasifikácia 1090, 

položka 630: Tovary a služby – rezerva navrhujem zvýšiť o plus + 44.697 €, t.j. doteraz 

nerozpočtované. 

Čiastka vo výške 44.697 €, ktorá zostáva po zapracovaní zmien v programe Sociálne služby 
uvedených v bode 3-9 (zvyšujú sa príjmy, upravujú sa výdavky), je ponechaná v programe 
Sociálne služby ako nerozdelená rezerva. O jej použití bude rozhodnuté v priebehu roka 2016. 
 

 Druhý  pozmeňovací   návrh: 
 
1. Bežné príjmy na položke 292 017: Z vratiek navrhujem zvýšiť o plus + 102.786 €, doteraz 
     nerozpočtované 
      Bežné príjmy sú zvýšené z titulu vzniknutého preplatku z vyúčtovania preukázanej straty MHD  

     Trenčín za rok 2015. Mesto Trenčín uhradilo v roku 2015 zálohy na predpokladanú stratu MHD vo 

      výške 2.257.056 €. Skutočná strata za rok 2015 bola vo výške 2.135.002 €, t. j. preplatok je vo  

     výške 122.054 €. Návrh na zmenu rozpočtu „zapája“ do príjmov len čiastku potrebnú na pokrytie 

      bežných výdavkov uvedených v bode 2. 

 

 2. Program 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín, funkčná klasifikácia  

     0451, položka 637: Služby navrhujem  zvýšiť  o  ďalších  plus   + 102.786 €,   t. j. spolu  na  

     2.010.541 €.  

Výška predpokladanej straty na rok 2016 sa zvyšuje z čiastky 1.903.364 € (kalkulácia z augusta 

2015) na čiastku 2.007.786 €. Zvýšenie vyplýva z upravenej Kalkulácie ceny výkonov 

a ekonomicky oprávnených nákladov v MHD Trenčín na rok 2016 predloženej Mestu Trenčín zo 

strany dopravcu: SAD Trenčín, a. s. koncom februára 2016.   

 
 Diskusia: 
 
Prítomní  prediskutovali Programový rozpočet  Mesta Trenčín na rok 2016   s pozmeňovacími  návrhmi  
a následne  pristúpili  k hlasovaniu. 
 
Stanovisko komisie:    odporúča  schváliť   pozmeňujúci  návrh č.1  k časti bežných   príjmov  
                                  a výdavkov  
 
Hlasovanie:   Za :  5           Proti:  0            Zdržal sa :  0 
 
 
Stanovisko komisie:  odporúča  schváliť   pozmeňujúci  návrh č.2 k  časti bežných   príjmov  
                                a výdavkov  
 
Hlasovanie:   Za :  5           Proti:  0            Zdržal sa :  0 
 
Stanovisko komisie:  odporúča  schváliť  návrh  na zmenu  Programového  rozpočtu  Mesta   
                                Trenčín  na rok  2016 
 
Hlasovanie:   Za :  5           Proti:  0            Zdržal sa :  0 
 
 
 
K bodu 6/ Rôzne 
 
Ing . Mária  Capová  - predložila v mene  Ing. Vladimíra  Porubana,  ktorý  sa nemohol  zúčastniť  
zasadnutia  FMK,   návrh  zmeniť Všeobecným záväzným    nariadením  4/2016  o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za  drobné  stavebné  odpady  sadzbu  dane za ubytovanie  z 0,50  eura  na 
osobu  a prenocovanie  na 1,00  euro na osobu a prenocovanie  Ako  dôvod predmetného   návrhu   
uviedla, že Mesto Trenčín je jedným  zo  zakladajúcich  členov  Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu „Trenčín a okolie“ (ďalej OOCR), ktorá  vznikla   registráciou   16.12.2015 na Ministerstve 
dopravy výstavby a regionálneho  rozvoja.  



Zvýšením sadzby dane za ubytovanie sa zvýši členský príspevok Mesta  Trenčín, ktorý je v zmysle 
stanov stanovený maximálne vo výške 50% zo sumy vybranej dane za ubytovanie za predchádzajúci 
kalendárny rok. V roku 2015 bol členský príspevok vo výške 20.758 €, v roku 2016 vo výške 23.518 € 
(50% vybranej dane za rok 2015).   
OOCR bude môcť požiadať  o vyššiu  dotáciu od  štátu  / je to súhrn  vybratých  členských   
príspevkov  OOCR, najviac však 90%  súhrnnej  hodnoty   vybratej  dane  za  ubytovanie vo  všetkých  
členských  obciach /, čím získa vyšší objem finančných prostriedkov na podporu rozvoja cestovného 
ruchu v trenčianskom regióne.  
 
Diskusia: 
 
K návrhu  na zmenu sadzby  z dane  za ubytovanie   prebehla  krátka  diskusia a na podnet   predsedu  
komisie  sa  pristúpilo  k hlasovaniu. 
 
Stanovisko komisie:  odporúča  schváliť   VZN 4/2016, ktorým sa  mení  a dopĺňa VZN č.14/2013 
o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za KO a DSO  
 
Hlasovanie:   Za :  3           Proti:  2            Zdržal sa :  0 
 
 
Ing . Mária  Capová  - oznámila FMK, že v zmysle čl. 18  ods.2. VZN  14/2013  o miestnych   daniach  
a miestnom  poplatku  má  Mesto Trenčín   informovať   priebežne  FMK  o akciách osobitného  
užívania verejného  priestranstva   posúdených  ako verejný  záujem. 
      Na základe uvedeného oznámila, že  za rok 2015 bolo   osobitné  užívanie  verejného  
priestranstva  posúdené  ako   verejný  záujem len  v 1 prípade, ktorý   sa týkal  rozkopávky  verejného  
priestranstva  na území  Mesta Trenčín.  
 
 
 
 
Za majetkovú časť : Bc. Eva Hudecová 
Za ekonomickú časť : Ing. Ján Margetín         
 

 
 
 
 
 
 
MBA Peter Hošták PhD 
     predseda FMK 

 


