Záznam
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne,
ktoré sa konalo dňa 10.05.2018 na MsÚ v Trenčíne
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD,
Ščepko, Ing. Milan Gonda

Mgr. Juraj Bakoš, JUDr. Ján Kanaba, Ing. Richard

Neprítomní členovia : Ing. Vladimír Poruban, Ing. Roman Herman
Program:
1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 04.04.2018 a 24.04.2018
2. Návrh na určenie nájmu Veľkomoravská ulica
3. Majetkové prevody UMM
4. Informácia majetkovo-právnej situácii vo vzťahu mesta ku kultúrnemu stredisku Opatová
5. Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017
6. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
7. Návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok medzi Mestom
Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.
8. Rôzne
Ing. Gabriela Vanková – požiadala o doplnenie bodu 3. Majetkové prevody UMM
Hlasovanie k programu ako celku :

Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 1/ Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 04.04.2018 s 24.04.2018
Zápisnica zo dňa 04.04.2018 bola odsúhlasená bez pripomienok.
Hlasovanie:
Za:4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Zápisnica zo dňa 24.04.2018 bola odsúhlasená bez pripomienok.
Hlasovanie:
Za:4
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2/ Návrh na určenie nájmu Veľkomoravská ulica
Veronika Ďurechová MBA predložila návrh na určenie výšky ceny nájmu bytov v bytovom dome s. č.
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17 na ulici Veľkomoravská v Trenčíne.
Ide o nájomné byty nadobudnuté na základe poskytnutej dotácie a úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Celková obstarávacia cena bytov predstavuje sumu 2,353.613,10 eur.
Nájomné jednotlivých bytov sa určuje v zmysle § 2 Opatrenia MFSR 01/R/2008 o regulácii cien nájmu
bytov, ktorým sa stanovuje maximálna cena ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho
rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov po 01.02.2001, a to
vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu.
Na zakúpenie bytov bol poskytnutý úver zo ŠFRB výške 1,529.480,00 eur s úrokovou sadzbou 1%
p.a. s lehotou splatnosti 30 rokov. Výška mesačnej splátky predstavuje sumu 4.920,57 eur, ktorej
úhrada je pokrývaná z určeného nájomného. Z určeného nájomného sa hradí aj úhrada do fondu
opráv, ktorá je správcom vyčíslená na 1.031,52 eur/mesiac.
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K regulovanému nájomnému je nájomcom pripočítaná cena za služby (teplo na TUV, studená
voda,....) a odber energií je v réžii nájomcov, ktorí si sami uzatvárajú zmluvu s dodávateľom.
Na základe diskusie k predloženému návrhu vzišli nasledovné pozmeňovacie návrhy :
Návrh MBA Petra Hoštáka PhD - zníženie sadzby nájomného na 3,5% z obstarávacej ceny bytu na
dobu 3 rokov pre každého nového nájomcu, po uplynutí troch rokoch nájmu zvýšenie sadzby na 5%
z obstarávacej ceny bytu
Stanovisko komisie k návrhu : odporúča
Hlasovanie k návrhu :
Za: 3

Proti : 2

Zdržal sa : 0

Návrh Ing. Milana Gondu – pri prideľovaní bytov požaduje vyberať minimálne jednomesačnú kauciu
Stanovisko komisie k návrhu : odporúča
Hlasovanie k návrhu :
Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie k materiálu ako celku so zapracovaním pozmeňovacích návrhov : odporúča
Hlasovanie k materiálu ako celku so zapracovaním pozmeňovacích návrhov:
Za: 3
Proti : 2
Zdržal sa : 0
Ing. Milan Gonda – odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne, aby sa sadzba 5% neznižovala
K bodu 3/ Majetkové prevody UMM
I.

Prenájom, predaj, zámena, kúpa, vecné bremená, zámena

1/ prenájom pozemku v k. ú. Zlatovce, časť C-KN parc. č. 1224 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 25 m2, pre spoločnosť OPTOHOLD s.r.o., za účelom vybudovania spevnenej plochy pre
zabezpečenie vstupu do objektu vo vlastníctve žiadateľa, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 12,00 €/m2 ročne.
Ide o pozemok – zeleň na Ul. Bratislavská, ktorý sa nachádza medzi pozemkom vo vlastníctve
spoločnosti a chodníkom.
Cena nájmu bola stanovená v zmysle VZN č. 12/2011.
Prenájom bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
Celková cena ročného nájomného predstavuje............................................................... 300,00€
Stanovisko komisie: odporúča
Hlasovanie :
Za: 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0

2/prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2342/6 orná pôda o výmere 11 m2, C-KN parc.č.
2342/9 orná pôda o výmere 1129 m2, C-KN parc.č. 2180/474 zastavaná plocha o výmere 143 m2,
novovytvorená C-KN parc.č. 3395/26 zastavaná plocha o výmere 25 m2, C-KN parc.č. 3395/28
zastavaná plocha o výmere 60 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 3402/4 zastavaná plocha o výmere
36 m2, pre MONOLIT SLOVAKIA s.r.o., za účelom výstavby komunikácie v súvislosti so stavbou
„Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul. Trenčín – Juh“, ktorá bude po kolaudácii odovzdaná 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 pozemky nachádzajúce sa na UL. Liptovská.
Stavebník je povinný po kolaudácii stavebných objektov tieto previesť do vlastníctva Mesta Trenčín za
kúpnu cenu vo výške 1,- €, pričom samotný prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
v Trenčíne.
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
3/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín novovytvorená C-KN parc.č. 2639/72 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 57 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č.
2639/4 zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1ina pre Libora Bielika, za účelom zveľadenia tohto priestoru zatrávnením a výsadbou okrasných
drevín. Ide o pozemok - zeleň priamo priľahlú ku garáži vo vlastníctve kupujúceho nachádzajúca sa pri
garážach v lokalite pri LEONI za kúpnu cenu 45,- €/m2. Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8
písm. e/ zákona 138/19914 Zb. o majetku a obcí v platnom znení.
Celková kúpna cena predstavuje.......................................................................................2.565,- €
Stanovisko komisie: odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
4/ predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 3301/15 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 48 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č.3301/9
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Jána Trúneka v podiele ½-ica
a Michala Trúneka v podiele ½-ica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, o ktorý
sa žiadatelia dlhodobo starajú a udržiavajú, za kúpnu cenu vo výške 15,- €/m2.
Ide o pozemok - zeleň nachádzajúcu sa medzi chodníkom na Ul. Pod Brezinou a nehnuteľnosťou vo
vlastníctve žiadateľov. Pozemok je zatrávnený, nachádzajú sa na ňom okrasné dreviny, je dlhodobo
udržiavaný žiadateľmi.
Predaj bude zrealizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení. Kúpna cena bola stanovená ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.
Celková kúpna cena predstavuje...........................................................................
720,- €
Stanovisko komisie: odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
5/ zámena pozemkov medzi Mestom Trenčín a MONOLIT SLOVAKIA s.r.o, nasledovne :
Pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/25 zastavaná plocha o výmere 42 m2
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/30 zastavaná plocha o výmere 17 m2
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/10 ostatná plocha o výmere 84 m2
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3402/7 zastavaná plocha o výmere 15 m2
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2180/541 zastavaná plocha o výmere 1 m2
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/15 o výmere 15 m2
- C-KN parc.č. 2342/14 orná pôda o výmere 6 m2
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3402/8 zastavaná plocha o výmere 7 m2
Výmera spolu predstavuje 187 m2.
za

Pozemky vo vlastníctve MONOLIT SLOVAKIA s.r.o
- C-KN parc.č. 2180/334 zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 vrátane komunikácie
a chodníka
- C-KN parc.č. 2180/362 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vrátane komunikácie
a chodníka
Výmera spolu predstavuje 187 m2.
Účelom zámeny je :
odovzdanie novovybudovanej cesty na pozemkoch C-KN parc.č. 2180/334, 2180/362 na Ul.
Liptovská
- Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a doriešenie územia za Ul. Liptovská
- Vytvorenie vhodného územia pre bytovú výstavbu na Ul. Halalovka
Spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o. zámenu pozemkov požaduje i z dôvodu, že podľa Územného
plánu mesta Trenčín a jeho regulatívov ide o pozemky s rovnakým využitím a zároveň tieto pozemky
sa nachádzajú v rovnakej lokalite.
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania.
Zámena nehnuteľností bude zrealizovaná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Stanovisko komisie: odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
6/ Ponuka Ing. Róberta Lifku, na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Mesta Trenčín vo veľkosti
48/384-ín na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín a to nehnuteľnosti zapísané na LV č.
8762
Pozemok C-KN parc.č. 42/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239m2, podielu prislúcha
výmera 29,87 m2
- Pozemok C-KN parc.č. 42/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 210m2, podielu prislúcha
výmera 26,25 m2
- Bytový dom súp.č. 92 na C-KN parc. č. 42/1
za celkovú kúpnu cenu 31.923 €
-

Ing. Róbert Lifka zaslal Mestu Trenčín ponuku na odkúpenie vyššie uvedených podielov na
nehnuteľnostiach za celkovú kúpnu cenu 31.293 €, čo za pozemky predstavuje 5366,19€ (95,62€/m2)
a za objekt predstavuje 26,566,81€.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 25.04.2018 schválilo predaj svojho
spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C-KN parcela 42/6, 42/7, 42/8 zapísaných na LV č.8768 pre
Ing. Róberta Lifku. Vzhľadom k tomu, že na tomto liste vlastníctva zostal spoluvlastnícky podiel Mesta
Trenčín na pozemkoch 42/1, 42/2 a podiel na bytovom dome súp. č.92, (Palackého ul.) vo veľkosti
48/384-ín spoluvlastník požiadal o jeho odkúpenie, čím sa zosúladí skutočné užívanie nehnuteľností
spoluvlastníkmi bytového domu Mierové námestie súp.č. 35 a bytového domu Palackého súp.č. 92.
Odpredajom tohto spoluvlastníckeho podielu Mesto Trenčín už nebude vlastniť žiadny spoluvlastnícky
podiel na predmetných nehnuteľnostiach. Po odporučení tejto ponuky Finančnou a majetkovou
komisiou budeme postupovať v súlade s § 140 Občianskeho zákonníka, t.j. Mesto Trenčín ponúkne
k odpredaju svoj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 48/384-ín aj ostatným spoluvlastníkom zapísaných
na LV č. 8762
Stanovisko komisie : odporúča odpredať svoj spoluvlastnícky podiel za vyššie ponúknutú sumu
a postupovať v súlade s § 140 Občianskeho zákonníka
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
7/ návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so
stavbou „Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul., Trenčín“
Ide o budúce zriadenie odplatných vecných bremien na pozemkoch k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta
Trenčín nasledovne :
a/ SO 02 Predĺženie verejného vodovodu
budúce zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2180/474
zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 2342/9 ostatná plocha, C-KN parc.č. 3395/26 zastavané

plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 3395/2 zastavané plochy nádvoria, pričom rozsah a priebeh vecného
bremena bude vyznačený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie
vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, v prospech oprávneného z vecného
bremena TVK, a.s., investor MONOLIT SALOVAKIA s.r.o
Vecné bremeno bude
spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na
nehnuteľnostiach :
- umiestnenie, zriadenie a existenciu stavby SO 02 Predĺženie verejného vodovodu a to
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za tým účelom oprávneným
za podmienok:
- rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní
stavby, geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady investor
- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký
posudok zabezpečí na vlastné náklady investor
- zriadenie budúceho vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu
určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.
- investor vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

b/ SO 03 Predĺženie verejnej kanalizácie
budúce zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2180/8
zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 2180/474 zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č.
2342/9 ostatná plocha a C-KN parc.č. 3395/28 zastavané plochy a nádvoria, pričom rozsah a priebeh
vecného bremena bude vyznačený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za
zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, v prospech oprávneného
z vecného bremena TVK, a.s., investor MONOLIT SALOVAKIA s.r.o
Vecné bremeno bude
spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na
nehnuteľnostiach :
- umiestnenie, zriadenie a existenciu stavby SO 03 Predĺženie verejného kanalizácie a to
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za tým účelom oprávneným
za podmienok:
- rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní
stavby, geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady investor
- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký
posudok zabezpečí na vlastné náklady investor
- zriadenie budúceho vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu
určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.
- investor vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby.
Stanovisko komisie : odporúča

Hlasovanie :

Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

c/ SO 04 STL plynovod
budúce zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2180/474
zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 2342/9 ostatná plocha a C-KN parc.č. 3395/28 zastavané
plochy a nádvoria, pričom rozsah a priebeh vecného bremena bude vyznačený geometrickým plánom
po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom,
v prospech MONOLIT SLOVAKIA s.r.o.

Vecné bremeno bude
spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na
nehnuteľnostiach :
- umiestnenie, zriadenie a existenciu stavby SO 04 STL plynovod a to v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom
- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za tým účelom oprávneným
za podmienok:
- rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní
stavby, geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena
- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký
posudok zabezpečí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena
- zriadenie budúceho vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu
určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.
- Oprávnený z vecného bremena vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

d/ SO 05 Rozvod NN
budúce zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2180/257
zastavané plochy a nádvoria, C-KN parc.č. 2180/475 zastavané plochy, C-KN parc.č. 2180/476
zastavané plochy a nádvoria, pričom rozsah a priebeh vecného bremena bude určená geometrickým
plánom po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým
posudkom, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., investor MONOLIT SLOVAKIA s.r.o.
Vecné bremeno bude
spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na
nehnuteľnostiach :
- umiestnenie, zriadenie a existenciu stavby SO 05 Rozvod NN a to v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom
- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za tým účelom oprávneným
za podmienok:
- rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní
stavby, geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady investor
- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, znalecký
posudok zabezpečí na vlastné náklady investor
- zriadenie budúceho vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za odplatu
určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.
- investor vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

8/ zámena pozemkov medzi Mestom Trenčín a Alicou Trepáčovou v k.ú. Záblatie nasledovne :
-

pozemok časť C-KN parc.č. 1080/1 zastavaná plocha nádvorie o výmere cca 10 m2 (výmera
bude upresnená geometrickým plánom), zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín
v podiele 1/1-ina

-

pozemok C-KN parc.č. 481/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, zapísaný na LV č.
557 ako vlastník Alica Trepáčová v podiele 1/1-ina

za

Účelom zámeny je :
- Pre Mesto Trenčín – majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v súvislosti s pripravovanou
investičnou akciou Mesta Trenčín „Chodníky Záblatie – Sigôtky“

-

Pre Alicu Trepáčovú – majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, na ktorom sa nachádza
stavba zádveria, plynová prípojka a spevnená plocha využívaná ako prístup do domu

Rozdiel vo výmerách pozemkov predstavuje cca 7 m2 v prospech Mesta Trenčín a bude riešený
finančným vyrovnaním vo výške 8,30 €/m2 a to z dôvodu, že p. Trepáčová požiadala v termíne
o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaného pozemku, avšak z dôvodu pripravovanej
investičnej akcie mesta bolo potrebné čakať do doby vypracovania projektu a geometrického plánu na
predmetnú stavbu.
Zámena nehnuteľností bude zrealizovaná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Stanovisko komisie: odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

9/ Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne odporučila dňa 24.08.2017 kúpu pozemkov do
vlastníctva Mesta Trenčín v k. ú. Kubrá, E-KN parc. č. 885 orná pôda o výmere 21 m2 (Ul. M. Hricku),
E-KN parc. č. 1146 orná pôda o výmere 266 m2, E-KN parc. č. 1147 orná pôda o výmere 133 m2 a EKN parc. č. 1148 orná pôda o výmere 109 m2 (Ul. K výstavisku) /výmera spolu 529 m2/ od Rudolfa
Kalika, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádza časť
chodníka a komunikácie vo vlastníctve Mesta Trenčín, za kúpnu cenu 30,-/m2, celková kúpna cena
predstavuje 15.870,- €.
P. Rudolf Kalik s kúpnou cenou nesúhlasil a predložil na Útvar majetku mesta Trenčín Znalecký
posudok č. 78/2017, vypracovaný znalcom Ing. Pavlom Rosívalom, v zmysle ktorého je kúpna cena za
uvedené pozemky určená 45,46 €/m2, celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení 24.000,- €.
Mesto Trenčín dalo vypracovať Znalecký posudok č. 5/2018, vypracovaný znalcom Ing. Ladislavom
Horným, v zmysle ktorého je kúpna cena nasledovne:
E-KN parc. č. 885 orná pôda o výmere 21 m2 za kúpnu cenu 29,90 €/m2 (Ul. M. Hricku)
E-KN parc. č. 1146 orná pôda o výmere 266 m2, E-KN parc. č. 1147 orná pôda o výmere 133
m2 a E-KN parc. č. 1148 orná pôda o výmere 109 m2 (výmera spolu 508 m2), za kúpnu cenu
35,74 €/m2 (Ul. K výstavisku)
Celková kúpna cena predstavuje po zaokrúhlení 18.800,- €.
FMK na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 stiahla bod z rokovania a požaduje ho predložiť na
zasadnutí v mesiaci jún 2018.
O tomto stanovisku bol p. Rudolf Kalik informovaný a následne poslal Mestu Trenčín ponuku,
v zmysle ktorej cena za predávané nehnuteľnosti predstavuje spolu 20.000,- Eur, čo
predstavuje 37,81 €/m2. Zároveň uviedol, že v prípade schválenia navrhnutej kúpnej ceny
nebude požadovať nájomné spätne za 3 roky.
Ide o pozemky nachádzajúce sa pod komunikáciou na Ul. K výstavisku a Ul. M. Hricku v Trenčíne.
Stanovisko komisie : materiál predložiť na zasadnutie v mesiaci jún 2018
Hlasovanie :
Za: 4
Proti : 0
Zdržal sa : 1

II.

Rôzne

1/ schválenie podmienok priameho prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. – prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 10 m2, nachádzajúceho
sa v objekte Centra seniorov na Ul. Osvienčimská č. 1720/3 v Trenčíne, za účelom poskytovania
pedikérskych služieb, za minimálnu cenu nájmu vo výške 35,00 €/m2 ročne, v zmysle platného VZN
č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Trenčín
_________________________________________________________________________________
Stanovisko komisie: odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2/ ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 46/104/5/09 v znení jej dodatkov,
uzatvorenej medzi Ivetou Ridoškovou ako nájomcom a Mestom Trenčín ako prenajímateľom,
predmetom ktorej je prenájom nebytového priestoru – garážového boxu v objekte CO krytu na Ul.

Gen. Svobodu súp.č. 7429 v Trenčíne, za účelom parkovania osobného motorového vozidla, za cenu
nájmu 478,00 € ročne, dohodou k 15.05.2018.
_________________________________________________________________________________
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
3/ Žiadosť spoločnosti Wlana, s.r.o. o udelenie súhlasu na prevod vlastníckeho práva podľa čl. VI.
kúpnej zmluvy č. 52/2015 zo dňa 25.2.2016, predmetom ktorej bol predaj nehnuteľností – pozemku
C-KN parc. č. 818/35 v k.ú. Záblatie (priemyselná zóna) na spoločnosť e Move, s.r.o. Trenčín.
Spoločnosť Wlana s.r.o. je v súčasnej dobe vyzvaná útvarom právnym MsÚ na úhradu zmluvnej
pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny, t.j. vo výške 12.984,- € za porušenie podmienok predmetnej
kúpnej zmluvy (nedodržanie termínu podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia).
Na základe uvedeného, Mestský úrad v Trenčíne navrhuje udeliť súhlas spoločnosti Wlana, s.r.o. až
po úhrade zmluvnej pokuty Mestu Trenčín.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
DOPLNOK
1/ predaj pozemku v k.ú. Trenčín – CKN parc.č. 3279/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2,
pre Mierové námestie č. 4, s.r.o., Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku
pod stavbou vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 95,62 €/m2.
Ide o pozemok nachádzajúci pod existujúcim objektom Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí
v Trenčíne.
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Celková kúpna cena predstavuje ........................................................................................... 1.816,78
€
_________________________________________________________________________________
Stanovisko komisie: odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2/ zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby
„Logistická hala ASKO“, s uložením inžinierskych sieti na pozemkoch v k.ú. Záblatie, na C-KN
parc.č. 815/83, 815/84 a 815/85 zapísaných na LV č. 2247 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1ina, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na
časť pozemkov o výmere 46 m2, v prospech ASKO Invest Slowakei, s.r.o., IČO 48 288 217
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na
zaťaženej nehnuteľnosti:
- zriadenie a uloženie inžinierskych sietí – SO 10 Dažďová kanalizácia, SO 11 Splašková
kanalizácia, SO 07 Vodovod a vodovodná prípojka
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy dažďovej a splaškovej kanalizácie, vodovodu
a vodovodnej prípojky a ich odstránenie
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovým a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávnenými za účelom výkonu povolenej činnosti
a činnostiach hore uvedených
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 41/2018 vyhotoveným Ing. Juraj
Šinka a predstavuje zaokrúhlene sumu 225,- €.
Stanovisko komisie : odporúča
Hlasovanie :
Za: 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Ing. Jaroslav Pagáč – informoval, že zasadala Komisia školstva pri MsZ v Trenčíne, ktorá žiada
finančnú a majetkovú komisiu, aby sa opätovne zaoberala odpredajom nehnuteľností (osemročného
športového gymnázia) do vlastníctva spoločnosti FUTURUM, n.o. a to z dôvodu, že keď sa presťahuje
Základná škola Futurum z priestorov ZŠ Na dolinách, tieto priestory sa uvoľnia pre potreby ZŠ Na
dolinách.

Mgr. Ján Forgáč – v prípade, že predaj nehnuteľností (osemročné športové gymnázium) budeme
riešiť formou verejnej obchodnej súťaže, celý proces oddialime a tým sťažíme pozíciu Základnej
školy Na dolinách. Vzhľadom k tomu, že v budove osemročného športového gymnázia sú niektoré
priestory zazmluvnené do roku 2025 je otázne, či sa na trhu nájde záujemca, ktorý pôjde do súťaže.
MBA Peter Hošták PhD – predmetné nehnuteľnosti by sa mali využívať na účely školstva, v prípade,
že nenastavíme predaj tak, že do budúcna nebude dodržaný účel (napr. skončia v exekúcii),
považuje to za zlyhanie mesta. Ak má mesto strategicky podporovať školstvo, tak takým spôsobom,
aby tento objekt bol pod kontrolou mesta a mesto malo poistné mechanizmy.
Ing. Gabriela Vanková – zrekonštruované boli iba 2 poschodia, ktoré má vo výpožičke FUTURUM,
n.o., ostatné priestory sú v dezolátnom technickom stave a ako vlastník by sme sa mali o tieto
priestory starať. Osemročné športové gymnázium žiadalo mesto, aby boli vymenené okná, nakoľko
TSK nemôže investovať do cudzieho majetku. Je na zváženie, či mesto bude investovať do majetku
z ktorého nemá žiadny príjem, nakoľko Osemročné športové gymnázium má tieto priestory vo
výpožičke.
Ing. Milan Gonda – nevidí problém tieto nehnuteľnosti predať priamo FUTURUM, n.o., ale treba
právne zabezpečiť, aby bol dodržaný účel, t.j. školstvo (napr. formou vecného bremena, resp. práva
spätnej kúpy)
Ing. Gabriela Vanková – zámerom FUTURUM, n.o. je aj rozšírenie budovy o nové priestory, do
ktorých bude presťahovaná Základná škola FUTURUM, nakoľko musia rešpektovať výpožičku
s Osemročným športovým gymnáziom.
Ing. Milan Gonda – navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu zloženú napr z poslancov, útvaru právneho ...
aby sa skúsilo nájsť také riešenie, ktoré by bolo právne i finančne realizovateľné
MBA Peter Hošták PhD – navrhuje, aby útvar právny pripravil riešenie danej problematiky na
pripomienkovanie členom komisie tak, aby bol dodržaný účel školstva a následne materiál bude
prerokovaný na najbližšom zasadnutí FMK, t.j. 14.6.2018
K bodu 4/ Informácia majetkovo-právnej situácii vo vzťahu mesta ku kultúrnemu stredisku
Opatová
Ing. Gabriela Vanková – COOP Jednota zaslala mestu návrh na rozdelenie budovy a to podľa
skutočného užívania. Takéto rozdelenie musí byť zapísané na Okresnom úrade v Trenčíne, odbore
katastrálnom. Do spoluvlastníckeho podielu mesto nechce ísť. Rozdelenie budovy by bolo riešené
rovnakým spôsobom ako bytové domy, ale v tomto prípade by boli nebytové priestory a spoločné
časti a zariadenia domu.
COOP Jednota nemá záujem predať celú budovu, potraviny a pohostinstvo chce mať stále vo svojom
vlastníctve. Keď mesto odsúhlasí návrh na rozdelenie budovy, bude vypracovaný znalecký posudok
na rozdelenie budovy, cez stavebný úrad musí byť urobená rekolaudácia – zmena účelu užívania
stavby, následne sa to dá zapísať do katastra nehnuteľností.
Mgr. Juraj Bakoš – dalo by sa majetkovoprávne vysporiadanie riešiť aj formou zámeny a to za
pozemok pod objektom (potravinami) vo vlastníctve COOP Jednota na Ul. K výstavisku?
Ing. Gabriela Vanková – dalo by sa to riešiť zámenou prípadne aj s finančným vyrovnaním
Stanovisko komisie: berie na vedomie
Hlasovanie :
Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 5/ Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017
Ing. Mária Capová – predložila Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 vrátane
Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2017. Predmetný
materiál je spracovaný v súlade s príslušnými zákonmi, bol spracovaný veľmi podrobne a sú v ňom
uvedené všetky podrobné informácie týkajúce sa hospodárenia v roku 2017. Súčasťou materiálu je
dôvodová správa, podrobná hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín za
rok 2017 rozdelená na príjmovú a výdavkovú časť, príjmového a výdavkové finančné operácie, návrh
na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017, správu audítora, tabuľkovú časť a 23 príloh. Bez
tabuľkovej časti a príloh má Záverečný účet 176 strán.

Audítorská spoločnosť APX k.s. vo svojej správe uviedla, že priložená účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trenčín a výsledku jej hospodárenia za rok 2017
podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a tiež že mesto Trenčín
konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2017 bol vo výške 14,56 mil. €, pohľadávky boli vo výške 3,55 mil.
€. V decembri 2017 bol prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 3,12 mil. €.
Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2017 vo výške 12.394.272 €, čo predstavuje 33,17
% bežných príjmov mesta za rok 2016.
Suma splátok návratných zdrojov financovania a suma splátok záväzkov z investičných
dodávateľských úverov, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 §17 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov bola k 31.12.2017 vo výške 2.933.309 €, čo
predstavuje 10,14% bežných príjmov mesta za rok 2016 znížených o prostriedky poskytnuté
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EU alebo zo zahraničia.
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017:
1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017:

6.844.264 €

Finančné prostriedky vo výške 6.844.264 € navrhujeme použiť nasledovne:
 Do rezervného fondu previesť 20.036 €. Stav rezervného fondu k 31.12.2017: 557.129 €.
V rezervnom fonde bude spolu: 577.165 €.
 Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 103.850 €.
Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2017.
 Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 6.720.378
€ (schválený rozpočet na rok 2018 už počíta s čiastkou 5.608.913 €).
2. Tvorba rezervného fondu

20.036 €

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške
určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16
ods.6.
V zmysle § 16 ods. 6 zákona ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU
alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona z tohto
prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.
V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2017 prebytok rozpočtu
nasledovne:
 Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 40.404.856 €
 Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 40.100.641 €
 Prebytok rozpočtu k 31.12.2017: 304.215 €
 Nevyčerpané dotácie a iné nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2017 v zmysle §
16 ods.6: 103.850 €
 Základ pre tvorbu rezervného fondu: 200.365 € (304.215 € - 103.850 €)
 Zákonná tvorba rezervného fondu v roku 2018: 20.036,54 € (10% zo základu pre tvorbu
rezervného fondu)
Vzhľadom na obsiahlosť materiálu následne požiadala prítomných o otázky k predmetnému materiálu.

Diskusia:
Prítomní prediskutovali predmetný Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017, pričom
poukázali na niektoré ukazovatele, ktoré navrhujú vypustiť, zmeniť resp.prehodnotiť. Týkali sa najmä:
- prvok 1.1.2.
- operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby /zmeniť/
- podprogram 5.1. - % úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov
/ zmeniť a uviesť napr: počet nahlásených požiadaviek na odchyt zvierat,
počet odchytených zvierat a následne percento /
- podprogram 6.2. - budovanie cyklotrás a chodníkov / zmeniť na dĺžku cyklotrás /
- podprogram 10.2.2 - podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu a objem
triedeného odpadu v tonách - ciele sú už uvedené v podprograme
10.2. /vypustiť / a
-doplniť- počet kontajnerov na bioodpad
- kompostovanie
- koľko bioodpadu cez počet nádob bolo vyzbieraného
pričom zmeny ukazovateľov realizovať na rok 2019.
Následne pristúpili k hlasovaniu k predloženému materiálu.
Stanovisko komisie : a/ odporúča schváliť Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017
bez výhrad
b/ klásť dôraz na kontinuálne prehodnocovanie ukazovateľov s dôrazom
na vypovedateľnú hodnotu
Hlasovanie :

Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 6/ Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
Ing. Mária Capová – predložila návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018,
a uviedla, že vyplýva zo zmien príjmov a výdavkov nasledovne:
- Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 286.632 €, t.j. na 42.185.544 €
- Kapitálové príjmy sa nemenia
- Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 438.300 €, t.j. na 40.509.235 €
- Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 503.419 €, t.j. na 17.191.518 €
- Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.228.351 €, t.j. na 14.696.320 €
- Výdavkové finančné operácie sa nemenia
Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus +
1.676.309 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 12.882.089 €, saldo finančných
operácií predstavuje prebytok plus + 11.205.780 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:
- zo zvýšenia príjmových finančných operácií vo výške 1.111.465 €. Hospodársky výsledok za rok
2017 bol vo výške 6.844.264 €. V rozpočte na rok 2018 sa už s čiastkou vo výške 5.608.913 €
počítalo. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške 6.720.378 € do
príjmov rozpočtu na rok 2018, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 1.111.465 €
Z narozpočtovania príjmových finančných operácií vo výške 20.036 € ako použitie rezervného
fondu na kapitálové výdavky v roku 2018
- z narozpočtovania príjmových finančných operácií vo výške plus + 96.850 € Ide o nevyčerpané
finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v roku
2017, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo

výdavkov na príslušných programoch na základné školy, materské školy, školský úrad, prídavky
na deti, matriku
- zo zvýšenia bežných príjmov a výdavkov vo výške 5.000 € v nadväznosti na predpokladanú
kúpu ďalších 26 nájomných bytov ul. Veľkomoravská
-zo zníženia bežných príjmov z parkovného vo výške 150.000 € na základe predpokladu, že
v roku 2018 nebude spustené regulované parkovanie na Juhu a Sihoti
- zo zníženia bežných príjmov z dotácie na školstvo, sociálne zabezpečenie, SO/RO
a opatrovateľskej služby spolu vo výške 141.632 € na základe predpokladaného príjmu do konca
roka
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na projekty a realizáciu na spoluúčasť a implementáciu
projektov EÚ spolu vo výške 481.060 € v súvislosti s prípravou projektov a predpokladaným
schválením (Župný dom, MŠ Halašu - aktualizácia PD, budova Ul. 1. mája - projekt na komplexnú
rekonštrukciu na zariadenie sociálnych služieb, Revitalizácia parku M.R.Štefánika, Stratégia
adaptability mesta TN na klimatické zmeny, Cyklotrasa Karpatská, výmena chladiacej technológie
na Zimnom štadióne P. Demitru, stavebné úpravy MŠ Turkovej, modernizácia priestorov
základných škôl, Plán udržateľnej mobility, ZŠ Kubranská - telocvičňa + plášť)
-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 1.700 € v súvislosti s otvorením 3. zberného dvora
-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 10.000 € v súvislosti so zasielaním výziev na úhradu
nedoplatkov za komunálny odpad
-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 5.000 € na posudky, geometrické plány a pod.
-zo zvýšenia kapitálových výdavkov vo výške 208.019 € na nákup pozemkov v súvislosti
s pripravovanými investičnými akciami, výkupmi pozemkov v súlade so zmluvami, pripravovanými
majetkovými prevodmi
-zo zvýšenia bežných výdavkov na materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a zo zvýšenia
kapitálových výdavkov na prevádzke a údržbe budov týkajúcich sa budov, ktoré prešli pod správu
mesta a výdavky určené pre chatu Soblahov spolu vo výške 14.000 €
-zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov na činnosť a prevádzku mestského úradu spolu
vo výške 269.000 € na mzdy, poistné, materiál, služby a klimatizáciu
-zo zvýšenia kapitálových výdavkov vo výške 25.000 € na zakúpenie nového servera
-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 17.000 € na opravu oporného múru na cintoríne
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 11.000 € na rekonštrukciu cestnej svetelnej
signalizácie pri Hoteli Elizabeth
-z narozpočtovania bežných výdavkov vo výške 15.000 € na Integrovaný systém dopravy s TSK
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 10.000 € na nasvietenie 2 nových priechodov
pre chodcov na ul. Východná
-zo zvýšenia bežných výdavkov ZŠ Na dolinách vo výške 2.500 € na prerábku kuchyne
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov ZŠ Veľkomoravská vo výške 7.900 € na zakúpenie
veľkokapacitného krájača
-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 1.000 € na energie na futbalovom štadióne Záblatie
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 13.200 € na zakúpenie bazénového vysávača
-zo zníženia kapitálových výdavkov vo výške 50.000 € z realizácia letného kúpaliska
-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 12.000 € na opravu chladiaceho zariadenia na mobilnej
ľadovej ploche
-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 10.000 € na kultúrne podujatia organizované mestom
v roku 2018
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 20.000 € na vypracovanie projektovej
dokumentácie na chodníky na Brezine prepojenie
- narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 24.000 € na vypracovanie projektovej
dokumentácie a na realizáciu polopodzemných kontajnerov Olbrachtova - Soblahovská
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 13.000 € na zakúpenie osobného motorového
vozidla pre MHSL m.r.o.
-zo zvýšenia bežných transferov SSMT m.r.o. spolu vo výške 15.450 € na odchodné, odstupné
a náhrady za dočasnú práceneschopnosť

-zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 3.500 € na poplatky za poskytovanie sociálnej služby
pre občanov mesta Trenčín
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 5.500 € na zakúpenie priemyselnej práčky pre
SSMT m.r.o.
-z narozpočtovania kapitálových výdavkov vo výške 41.000 € na realizáciu obytných
dvojkontajnerov na ul. Kasárenská.
Ing. Mária Capová – zároveň predložila pozmeňujúci návrh v bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov pričom navrhla nasledujúce zmeny :
1. V programe 4. Služby občanom, podprogram 2. Činnosť matriky, funkčná klasifikácia 0133,
položku 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 62.000 €.
2. V programe 4. Služby občanom, podprogram 2. Činnosť matriky, funkčná klasifikácia 0133,
položku 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 3.700 €.
Presun finančných prostriedkov na nákup tonerov, pier PARKER na písanie do matričných kníh
3. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 3. Kultúrne centrum
seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie
navrhujem znížiť o mínus – 1.150 €, t.j. na 1.000 €.
4. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná
klasifikácia 0660, položku MHSL m.r.o. 632: Energia, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus
– 3.350 €, t.j. na 7.150 €.
5. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión,
funkčná klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 4.500 €,
t.j. na 20.200 €.
Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. na nákup náhradných
bezpečnostných skiel, náhradných dielov na rolby na úpravu ľadovej plochy.
6. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 1. Nocľaháreň,
funkčná klasifikácia 1070, položku SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000
€, t.j. na 6.750 €. Na opravu a údržbu nocľahárne.
7. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 2. Nízkoprahové
denné centrum, funkčná klasifikácia 1070, položku SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná
údržba navrhujem zvýšiť o plus + 1.673 €, t.j. na 2.773 €. Na opravu a údržbu nízkoprahového
denného centra.
8. V bežných príjmoch SSMT m.r.o. položku 292: Dobropisy navrhujem zvýšiť o plus + 6.673 €,
doteraz nerozpočtované. Dobropis za rok 2017 za teplo a elektrickú energiu.
9. V kapitálových príjmov položku 322: Dotácia z MPSVaR SR na nákup motorového vozidla na
prevoz stravy navrhujem zvýšiť o plus + 11.000 €, doteraz nerozpočtované.
10. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná
klasifikácia 1012, položku 713: Nákup motorového vozidla na prevoz stravy navrhujem zvýšiť
o plus + 16.520 €, doteraz nerozpočtované.
11. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie, funkčná
klasifikácia 0111, položku 717: navrhujem znížiť o mínus – 5.520 €, t.j. na 325.540 €.
Na základe žiadosti bola pridelená Mestu Trenčín dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR vo výške 11.000 € na zakúpenie motorového vozidla s izotermickou úpravou na
prevoz stravy. Spolufinancovanie vo výške cca 5.520 € bude z rozpočtu mesta. Presná cena
motorového vozidla bude upresnená po realizácií verejného obstarávania.
12. V bežných príjmoch položku 312: Fond na podporu umenia - Ora et Ars - Skalka 2018 navrhujem
zvýšiť o plus + 9.000 €, doteraz nerozpočtované.
13. V programe 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, funkčná klasifikácia 0820,
položku 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 800 €, t.j. na 6.900 €.
14. V programe 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, funkčná klasifikácia 0820,
položku 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 10.700 €, t.j. na 150.200 €. Finančné prostriedky
na realizáciu podujatia Ora et Ars na Skalke v roku 2018 poskytnuté z Fondu na podporu umenia
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vo výške 8.200 € a výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom v roku 2018 vo výške
2.500 €.
V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 2. Hospodárska správa a ev.majetku, prvok 3.
Pozemky, funkčná klasifikácia 0111, položku 711: Nákup pozemkov a nehmotných aktív
navrhujem znížiť o mínus – 2.500 €, t.j. na 512.519 €.
V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia
0820, položku 640: Trenčianske historické slávnosti navrhujeme určiť prijímateľa dotácie pre
realizáciu Trenčianskych historických slávností a to: SHŠ Wagus, n.o. Schválený rozpočet mesta
neuvádzal organizátora podujatia 12. ročníka Trenčianskych historických slávností. V súlade s
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta musí byť dotácia vo výške nad 3.500 €
(vrátane) menovite uvedená v rozpočte mesta na príslušný rok (v rozpočte sa uvedie najmä
oprávnený osoba, účel použitia dotácie a výška dotácie).
V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku
ŠZMT m.r.o. MŠ Považská 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 6.784 €.
V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku
ŠZMT m.r.o. MŠ Považská 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 6.700 €,
t.j. na 2.600 €.
V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku
635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 2.600 €, t.j. na 24.400 €.
V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku
ŠZMT m.r.o. MŠ Považská 717: Rekonštrukcia okien navrhujem zvýšiť o plus + 14.300 €, doteraz
nerozpočtované. Rekonštrukcia okien – výmena za plastové trojsklo na pavilóne MŠ, riaditeľni,
chodbách a v kuchyni (40 ks okien, žalúzie, okenné sieťky, parapety), touto stavebnou úpravou
budú vymenené okná v celej materskej škole.
V kapitálových príjmoch položku 321: Dotácia SZĽH na obnovu a rekonštrukciu hokejovej
infraštruktúry navrhujem zvýšiť o plus + 535.296 €, doteraz nerozpočtované. Dotácia bude
poskytnutá zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na výmenu chladiaceho zariadenia na
Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne – demontáž jestvujúceho chladiaceho zariadenia
a jeho likvidácia (s výnimkou rekonštruovanej kondenzačnej časti chladiaceho zariadenia)
a dodávka a montáž nového chladiaceho zariadenia (s výnimkou rekonštruovanej kondenzačnej
časti chladiaceho zariadenia).
V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión,
funkčná klasifikácia 0810, položku 717: Výmena chladiaceho zariadenia o plus + 666.790 €,
doteraz nerozpočtované. Výdavky na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry financované
z dotácie zo Slovenského zväzu ľadového hokeja a z rozpočtu mesta.
V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie, funkčná
klasifikácia 0111, položku 717: navrhujem znížiť o mínus – 131.494 €, t.j. na 194.046 €

Diskusia:
Prítomní
prediskutovali predmetný pozmeňujúci návrh na zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2018 a Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
následne pristúpili k hlasovaniu.
Stanovisko komisie : odporúča schváliť pozmeňujúci návrh k Návrhu na zmenu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
Hlasovanie :

Za: 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie : odporúča schváliť Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2018
Hlasovanie :

Za: 3

Proti : 0

Zdržal sa : 2

K bodu 7/ Návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok medzi
Mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o.

Ing. Mária Capová – predložila uvedený materiál a uviedla, že Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na
svojom zasadnutí dňa 8.11.2017 schválilo prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
Trenčín a v správe Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín v objekte Zimného
štadióna Pavla Demitru v Trenčíne.
Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o. je povinný uhradiť za prenájom nebytových priestorov sumu
vo výške 22.116,00 € za celé obdobie trvania tejto zmluvy a náklady za energie a služby spojené
s užívaním NP vo výške 96.474,00 €, do 31.5.2018. (Celkovo 118.590,00 €).
V zmysle uvedeného bola medzi Mestským hospodárstvom a správou lesov, m.r.o., Trenčín
a Hokejovým klubom DUKLA Trenčín n.o. uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov dňa
28.12.2017.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na zasadnutí dňa 13.12.2017 schválilo Programový
rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018, v súlade s ktorým má byť Hokejovému klubu DUKLA
Trenčín, n.o. poskytnutá dotácia vo výške 100% hodnoty nákladov na nájom nebytových
priestorov, ľadovej plochy a energie vo výške 204.342,00 €.
V zmysle uvedeného bola dňa 20.3.2018 uzatvorená Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí dotácie
medzi Mesto Trenčín a Hokejovým klubom Dukla n.o. Trenčín, ktorej účelom je pokrytie časti
nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou HK Dukla n.o. Trenčín na poskytnutie ľadovej
plochy a s tým súvisiacich priestorov – striedačiek, tribúny a šatne č. 8a, nájmu nebytových
priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch Zimného štadiónu P.Demitra a náklady spojené
s energiou a službami spojenými s užívaním nebytových priestorov spolu vo výške 204.342,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 25.4.2018 uznesením č. 1322
schválilo uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi Mestským hospodárstvom a správou
lesov m.r.o. Trenčín a Mestom Trenčín.
V zmysle uvedeného bola medzi Mestským hospodárstvom a správou lesou m.r.o. Trenčín
a Mestom Trenčín uzatvorená Zmluva o postúpení pohľadávky dňa 2.5.2018, ktorou postupca t.j.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín postupuje bezodplatne svoje pohľadávky
v celkovej sume 118.590,00 € s príslušenstvom postupníkovi, t.j. Mestu Trenčín.
Takto nadobudnutú pohľadávku môže Mesto Trenčín následne započítať s dotáciou, ktorú
má Mesto Trenčín poskytnúť Hokejovému klubu DUKLA Trenčín, n.o. v zmysle uzatvorenej
Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 3/2018. Týmto spôsobom dôjde k uhradeniu pohľadávky zo zmluvy
o nájme nebytových priestorov
a zároveň k riadnemu zabezpečeniu použitia dotácie na
stanovený účel.

Diskusia:
Prítomní prediskutovali predložený návrh na schválenie uzatvorenia Dohody o vzájomnom
zápočte pohľadávok medzi Mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový klub DUKLA Trenčín
n.o. a pristúpili k hlasovaniu .

Stanovisko komisie: odporúča schváliť uzatvorenie Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok
Mestom Trenčín a Hokejovým klubom DUKLA Trenčín n.o.

Hlasovanie :

Za: 4

Proti : 1

Zdržal sa : 0

K bodu 8/ Rôzne
Neboli vznesené žiadne požiadavky.
Zasadnutie komisie bolo ukončené o 19,10 hod.
Za majetkovú časť : Bc. Eva Hudecová
Za ekonomickú časť : Ing. Ján Margetín

MBA Peter Hošták PhD
predseda FMK

