Záznam
zo zasadnutia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne,
ktoré sa konalo dňa 24.04.2018 na MsÚ v Trenčíne
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD,
Ščepko, Ing. Roman Herman

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

Neprítomní členovia : Ing. Milan Gonda, Ing. Vladimír Poruban
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na opravu zhoreného autobusu alebo kúpu nového autobusu.
Predkladá : Ing. Miloš Minárech

K bodu 1/ Otvorenie a odsúhlasenie programu

Hlasovanie

: Za:4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2/ Návrh na opravu zhoreného autobusu alebo kúpu nového autobusu.
Ing. Miloš Minárech –
a/ privítal zástupcov SAD Trenčín a.s. PhDr. Ing. Juraja Popluhára a Jozefa Opatovského
b/ predložil uvedený materiál a stručne zhrnul tri návrhy
riešení uvedené v predložených
materiáloch, konkrétne :
1. Vyradenie poškodeného autobusu a kúpa nového autobusu formou splátkového predaja
2. Vyradenie poškodeného autobusu a kúpa ojazdeného autobusu
3. Vyradenie poškodeného autobusu a preradenie iného autobusu z ostatnej dopravy
Diskusia:
Prítomní podrobne prediskutovali jednotlivé návrhy na riešenie zhoreného autobusu , pričom
pozornosť venovali najmä variante č. 1 a to - Vyradeniu poškodeného autobusu a kúpu
nového autobusu formou splátkového predaja.
Zároveň si vypočuli odborné stanoviská prítomných zástupcov SAD Trenčín a.s. , pričom
postupne formulovali odporúčanie FMK na riešenie zhoreného autobusu.
MBA Peter Hošták PhD. – na základe uvedenej diskusie zhrnul predmetné požiadavky na riešenie
zhoreného autobusu s tým, že FMK súhlasí s kúpou nového autobusu v zmysle bodu 1.písomne
predloženého návrhu za podmienky, že :
1/ pri odpisoch sa uplatní 10 ročné obdobie a pri skončení zmluvy bude mať prepravca právo
vyzvať mesto aby odkúpilo predmetný autobus za zostatkovú cenu, alebo
2/ pri odpisoch sa uplatní 4 ročné obdobie a pri ukončení zmluvy bude predmetný autobus
odpredaný Mestu Trenčín za zostatkovú cenu

Stanovisko komisie : Odporúča schváliť
predloženého návrhu za podmienky, že :

kúpu nového autobusu v zmysle bodu 1.písomne

1/ pri odpisoch sa uplatní 10 ročné obdobie a pri skončení zmluvy bude mať prepravca právo
vyzvať Mesto Trenčín, aby odkúpilo predmetný autobus za jeho zostatkovú cenu
alebo
2/ pri odpisoch sa uplatní 4 ročné obdobie a pri ukončení zmluvy bude predmetný autobus
odpredaný Mestu Trenčín za zostatkovú cenu
V prípade, že navrhované riešenia by neboli akceptovateľné pre prepravcu, tak alternatívy
riešenia budú opätovne prerokované na FMK dňa 10.5.2018.

Hlasovanie :

Za: 5

Proti :0

Zdržal sa : 0

Zasadnutie komisie bolo ukončené o 17,30 hod.
Zapísal: Ing. Ján Margetín

MBA Peter Hošták PhD
predseda FMK

