
 

Záznam majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, 

ktoré sa konalo dňa 19.4.2016 na MsÚ v Trenčíne 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Prítomní členovia :   MBA Peter Hošták PhD,  Mgr. Juraj Bakoš,  Ing. Vladimír  

                                  Poruban , JUDr. Ján Kanaba 

Neprítomní členovia: Ing. Richard  Ščepko, Ing .Milan Gonda, Ing. Roman  Herman 
 
1.Otvorenie a návrh na  doplnenie   programu nasledovne : 
 
       -  bod   1/ Otvorenie 
       -  bod   2/ Návrh na schválenie  uzavretia zmluvy o spolupráci  medzi  Mestom  
                      Trenčín a Občianskym združením Trenčiansky útulok 
       -  bod   3/  Návrh na zmenu Programového  rozpočtu  Mesta Trenčín na rok 2016 
 
Diskusia: 
Otvorenie   a doplnenie   programu   bolo  bez  pripomienok   
 
Stanovisko komisie: odporúča schváliť 
Hlasovanie:                         Za: 4   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 
Program: 
         1/ Otvorenie 
         2/ Návrh na schválenie  uzavretia zmluvy o spolupráci  medzi  Mestom Trenčín 
             a Občianskym združením Trenčiansky útulok 
             Predkladá : Mgr. Ján  Forgáč , zástupca primátora  
         3/ Návrh na zmenu Programového  rozpočtu  Mesta Trenčín na rok 2016 
             Predkladá: Ing.Mária  Capová  , vedúca  ekonomického  útvaru 
 
 
 
2/ Návrh na schválenie  uzavretia zmluvy o spolupráci  medzi  Mestom  Trenčín 
    a Občianskym združením Trenčiansky útulok 
 
Mgr. Ján Forgáč- predložil uvedený  materiál  a uviedol, že predmetom predloženého 
návrhu je schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Občianskym 
združením Trenčiansky ÚTULOK, ktoré aktuálne prevádzkuje karanténnu stanicu pre psov 
v Trenčíne. 
 
          Súčasný prevádzkovateľ karanténnej stanice - Občianske združenie Trenčiansky 
ÚTULOK má záujem postaviť na vlastné náklady novú budovu v priestoroch súčasnej 
karanténnej stanice, ktorá bude slúžiť ku karanténnemu umiestneniu odchytených psov, ich 
ošetreniu, administratívnym činnostiam a hygienickým potrebám zamestnancov. 
Vybudovaním stavby sa rozšíri kapacita karanténnej stanice a jej následným rozčlenením sa 
umožní vznik oddelených priestorov pre karanténnu stanicu a útulok pre psov. Budova bude 
po jej výstavbe bezodplatne odovzdaná Mestu Trenčín. 
 
 
 
 



Diskusia:   
 
MBA Peter Hošták PhD – požiadal  o doplnenie    resp.  doplnok  k dôvodovej  správe,   kde 
sa  dôvody  rozpíšu detailnejšie, že  tu  existuje určité  obdobie, zabezpečujú tuto  činnosť  
s tými  istými  ľuďmi, že je to  pozemok  mesta  a dotáciami  prispievame  na činnosť, 
teraz chcú väčší  rozsah  činnosti zabezpečiť  na vyššej  úrovni  a pod.  
Prítomní prediskutovali  predmetnú  problematiku   a pristúpili  k hlasovaniu  
 
Stanovisko komisie :  odporúča  schváliť  uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi 
Mestom Trenčín a Občianskym združením Trenčiansky ÚTULOK 
 
  
Hlasovanie  :                   Za: 4                     Proti : 0                         Zdržal sa : 0 
 

 
K bodu 3/ 
  
Ing.Mária Capová – uviedla ,  že    materiál  bol   písomne  predložený na   FMK  dňa   
6.4.2016 , pričom zároveň  predložila dva  pozmeňovacie  návrhy : 
 
 

1. Pozmeňovací  návrh  -  
v časti   bežných  výdavkov  a príjmových    finančných   operácií 
 

 
1. Položku MHSL m.r.o. 212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov navrhujem znížiť 

nasledovne: 

a) HK Dukla n.o. – zimný štadión o mínus – 13.186 €, t.j. na 0 € 

b) HK Dukla a.s. – zimný štadión o mínus – 16.124 €, t.j. na 0 € 

c) FRYSLA Slovakia s.r.o. – zimný štadión o mínus – 2.250 €, t.j. na 0 € 

d) KRASO Trenčín – zimný štadión o mínus – 446 €, t.j. na 0 € 

 

2. Položku MHSL m.r.o. 223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, HK Dukla n.o. – 

zimný štadión navrhujem znížiť o ďalších mínus – 18.000 €, t.j. spolu o mínus – 

120.262 €, t.j. na 0 € 

 

3. Položku 455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 

50.006 €, t.j. spolu o plus + 265.434 €, t.j. na 265.434 €. Jedná sa o postúpenú 

pohľadávku z MHSL m.r.o. vyplývajúcu zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., 

FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín vo výške spolu 265.434 € za nájom, energie 

a ľadovú plochu na zimnom štadióne.  

 
MHSL m.r.o. uzavrelo so subjektmi vyššie uvedenými zmluvy za nájom, energie a ľadovú 

plochu na zimnom štadión od 1.4. do 31.12.2016. V rovnakej výške má pre dané subjekty 

schválené Mesto Trenčín dotácie.  

Aby bolo možné finančne si nájom, energie a ľadovú plochu a dotácie započítať, MHSL 

m.r.o. postúpi svoje pohľadávky, ktoré má voči týmto subjektom na Mesto Trenčín 

(príjmová finančná operácia). Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto 

subjektom započíta oproti schváleným dotáciám v rovnakej výške.   

 
 



 
Diskusia:   
Prítomní   stručne   prediskutovali  predmetný  pozmeňovací   návrh  a pristúpili  
k hlasovaniu. 
 
 
Stanovisko komisie :  odporúča  schváliť  pozmeňovací   návrh k predloženému  
                                      Návrhu na  zmenu Programového   rozpočtu Mesta Trenčín na  
                                      rok 2016 
 
Hlasovanie  :                  Za: 4                     Proti : 0                         Zdržal sa : 0 
 
 

2. Pozmeňovací  návrh  -  
      v časti   bežných  výdavkov  a príjmových    finančných   operácií 

 
1. Program 4. Služby občanom, podprogram 2. Činnosť matriky, funkčná klasifikácia 0133, 

ekonomická klasifikácia 610:Mzdy navrhujem znížiť o mínus –1.000 €, t.j. na 59.800 €. 

 

2. Program 4. Služby občanom, podprogram 2. Činnosť matriky, funkčná klasifikácia 0133, 

ekonomická klasifikácia 633:Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, t.j. na 3.800 € 

 

Presun finančných prostriedkov na úhradu nákupu prevádzkových strojov pre potreby 
matriky. Činnosť matriky je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. 
 
 
3. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0310, ekonomická klasifikácia 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 5.500 

€, t.j. na 596.650 €. 

 

4. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná 

klasifikácia 0310, ekonomická klasifikácia 640: Transfery navrhujem zvýšiť o plus + 

5.500 €, t.j. 5.670 €  

 

Presun finančných prostriedkov mestskej polície na náhrady za dočasnú práceneschopnosť 
a na odchodné. 
 
Diskusia:   
Prítomní   stručne   prediskutovali  predmetný  pozmeňovací   návrh  a pristúpili  
k hlasovaniu. 
 
Stanovisko komisie :  odporúča  schváliť  pozmeňovací  návrh k predloženému  
                                      Návrhu na zmenu Programového   rozpočtu Mesta   Trenčín na 
                                       rok 2016  
 
Hlasovanie  :                   Za: 4                     Proti : 0                         Zdržal sa : 0 
 
 
 
 
 



 
 
Diskusia: 

prítomní sa postupne a detailne  vyjadrovali k   jednotlivým častiam   príjmovej  
a výdavkovej  časti   rozpočtu s cieľom  nájsť ideálne  riešenie výšky  príjmovej 
a výdavkovej  časti  rozpočtu, pričom  medzi  hlavné  body diskusie  patrili  
nasledovné  témy: 

 
- investície  do  MŠ 
- investičné  akcie - napr: Ul, Novomestského, Ul. Olbrachtova ,Ul. Karpatská, Ul. M. 

Hricku, Ul. J. Zemana, Ul. Ku Kyselke ,Ul. Opatovská, Ul. Armádna    
- zimný  štadión -  opláštenie 
- mobilná  ľadová  plocha -   využitie 
- stavba vedľa  kina Hviezda - odstránenie 
- MHSL 
- detské  dopravné  ihrisko -  požiadavka   vybudovania  
- cyklotrasa - realizácia   
- projekt  na  realizáciu  chodníka  na hrad - vypracovanie  
- strecha   kina  Hviezda- oprava   
- „čierny mostek“-  prechod  pre peších  a cyklistov 
                                                 
Stanovisko komisie :    odporúča  schváliť ako  východisko pracovnú verziu Návrhu na 
                                        zmenu Programového  rozpočtu  Mesta Trenčín na rok  2016  
 
Hlasovanie  :        Za: 4             Proti : 0              Zdržal sa : 0 
 

 

 Zapísal :  
 Ing. Ján Margetín        
 
 
                                                                                                     MBA Peter Hošták PhD 
                                                                                                              predseda FMK 
  
 


