Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. júna 2018

Prítomní:

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1.

Otvorenie

2.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach

3.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 21. marca 2018

4.

Správa z kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám

mesta

Trenčianske Teplice za rok 2017
5.

Správa

o výsledku

mimoriadnej

inventarizácie

pokladne

a pokladničnej

hotovosti

MsÚ

v Trenčianskych Tepliciach
6.

Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku pozemok KN_E pare. č. 2020, k. ú. Trenčianske
Teplice

7.

Návrh

na prenájom

nebytových

priestorov v budove Základnej školy Andreja

Bagara

v Trenčianskych Tepliciach
8.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2017

9.

Rozpočtové opatrenia

Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych

Tepliciach

na zmenu

rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
v platnom znení
10. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za I. štvrťrok 2018
11. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci pre MAS Strážovské vrchy a s tým
súvisiace Rozpočtové opatrenie MsZ na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok
2018
12. Návrh VZN č. x/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Trenčianske Teplice

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice
14. Návrh VZN č. x/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trenčianske Teplice
15. Schválenie

Komunitného

plánu

sociálnych

služieb

mesta

Trenčianske

Teplice

-

programovacie obdobie 2018 - 2022
16. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2017
17. Interpelácie
18. Rôzne
19. Záver

1.

Otvorenie

Primátor privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných, a zároveň otvoril
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 13
ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Primátor informoval o novelizácii zákona o obecnom zriadení, ktorá je účinná od 1. 4. 2018.
Podľa zákona o obecnom

zriadení sa najprv hlasuje o bodoch návrhu

programu zasadnutia

mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, t.j.
o programe zasadnutia, ktorý poslanci dostali vo forme pozvánky. Následne sa hlasuje o zmenách
programu rokovania, pričom ale na zmenu návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, čo znamená, že na zmenu programu nie
je postačujúci súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ako tomu bolo do 1. 4. 2018.
Na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných
osem poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné. Poslanci Roman Krištof
a Zuzana Frajková Ďurmeková sa z neúčasti ospravedlnili, zatiaľ nemá informáciu od poslanca Pavla
Sirotného.
Za overovateľov určil

poslankyňu Tatianu Drakovú a poslanca Miloša Lutku, za skrutátorky

Annu Hudcovskú a Zdenku Bunčákovú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Primátor uviedol, že súčasťou zaslaných materiálov bola aj pozvánka s programom. Pýtal sa,
či má niekto z prítomných poslancov pripomienku alebo zmenu k programu dnešného zasadnutia
MsZ. Keďže sa nik neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 16/VI/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program zasadnutia

Mestského

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach

Primátor mesta informoval prítomných o tom, že z dôvodu účinnosti zákona č. 70/2018 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je potrebné novelizovať aj
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Prednosta mestského úradu Ing. František Sádecký doplnil, že zákon obsahuje sedemdesiattri
bodov, ktorými dochádza k úprave viacerých ustanovení zákona o obecnom zríadení. Z dôvodu
sprehľadnenia bol pripravený materiál pre poslancov farebne odlíšený a odporučil materiál schváliť
tak, ako bol predložený na rokovanie zastupiteľstva.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov nezapojil, preto poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 17/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

3.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 21. marca 2018

Primátor podal informáciu o neprítomnosti hlavného kontrolóra mesta na zasadnutí MsZ
z dôvodu čerpania dovolenky. Stručne informoval o predloženej správe, v prípade otázok alebo
pripomienok bude odpovedať primátor, prednosta MsÚ alebo písomne kontrolór po ukončení
dovolenky.

Uznesenie č. 18/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

berie na vedomie Správu o kontrole plnenia

uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 21. marca 2018.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

4.

Správa z kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám
mesta Trenčianske Teplice za rok 2017.

Tento materiál opätovne predložil primátor za neprítomného hlavného kontrolóra mesta.
Uviedol, že cieľom kontroly bola oprávnenosť čerpania dotácií. Všetky poskytnuté dotácie boli použité
v zmysle uzatvorených zmlúv. Na prípadné otázky zodpovie Mgr. Zdenka Bunčáková, referentka
školstva, športu a kultúry, doplnil primátor.

Uznesenie č. 19/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu výsledku kontroly
oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2017.

Hlasovanie :
Počet prítom ných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

5. Správa o výsledku mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti
MsÚ v Trenčianskych Tepliciach

Primátor informoval prítomných o tom, že táto inventarizácia je vykonávaná v súlade s Plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice na I. polrok 2018. Vykonanou
kontrolou nebol zistený fyzický rozdiel peňažných prostriedkov, dodal.

V

diskusii sa zaujímal poslanec Marián Takáč, prečo sa vykonávala „mimoriadna“ kontrola

pokladne. Primátor poslancovi odpovedal, že hlavný kontrolór ju robí neohlásene s uzatvorením
pokladne a zistením skutočného stavu so stavom finančných prostriedkov uložených v pokladni.
Uznesenie č. 20/VI/2018
Mestské

zastupiteľstvo

v

Trenčianskych

Tepliciach

berie na vedomie Správu o výsledku

mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v Trenčianskych Teplice.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

6. Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku pozemok KN_E pare. č. 2020, k. ú.
Trenčianske Teplice
Primátor mesta k predmetnému materiálu povedal, že ide o pozemok, na ktorom sa z časti
nachádza zberný dvor v Trenčianskych Tepliciach, štát nadobudol ako odúm rf Rozhodnutím Štátneho
notárstva Trenčín po nebohom pánovi Kvasnicoví. Na základe informácie Okresného úradu v Trenčíne
je možné nakladať s týmto pozemkom podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov, pre mesto to znamená prevod nehnuteľného majetku štátu na základe kúpnej
zmluvy za účelom užívania nehnuteľnosti na poskytovanie všeobecne prospešných služieb za
odplatu. Kúpna cena za uvedený pozemok ponúknutá Okresným úradom Trenčín bola 1 503,- Eur.
Takýto prevod v zmysle platného VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo, doplnil primátor.

Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanec Marián Takáč súhlasil s týmto
odkúpením aj z dôvodu, že pozemky pod zberným dvorom sú vo vlastníctve viacerých vlastníkov.
Zaujímal sa či Mesto rokovalo s majiteľmi týchto pozemkov.
Primátor odpovedal poslancovi, že Mesto malo záujem o prenájom alebo odkúpenie, s čím
však majitelia nesúhlasili.

Uznesenie č. 21/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2018 prerokovalo
a schvaľuje nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku v celosti vo výlučnom vlastníctve Slovenskej
republiky, v dočasnej správe Okresného úradu Trenčín, nachádzajúceho sa v obci Trenčianske
Teplice, okres Trenčín, katastrálne územie Trenčianske Teplice, zapísaný na LV č. 2320 ako:

•

Pozemok KN_E pare. č. 2020, druh pozemku orná pôda o výmere 431 m2

kúpou za celkovú kúpnu cenu 1 503,- Eur (jedentisícpäťstotri eur) za účelom využívania pozemku na
poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a to na tvorbu a ochranu
životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Andreja Bagara
v Trenčianskych Tepliciach

Mesto

Trenčianske

Teplice

je vlastníkom

budovy

Základnej

školy

Andreja

Bagara

v Trenčianskych Tepliciach, pričom aj nehnuteľnosť je vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice.
V súčasnosti je Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice v platnom nájomnom vzťahu
s Mestom Trenčianske Teplice na základe platných nájomných zmlúv od roku 2008, kde využíva časť
nebytových priestorov na II. a III. nadzemnom podlaží tejto školy na účely realizácie výchovnovzdelávacieho procesu školy.

Z dôvodu pokračovania v tomto procese aj v budúcnosti požiadalo

o predĺženie nájomného vzťahu na ďalšie obdobie.
V

danom prípade ide v zmysle platného VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 7/2016 o prípad

nájmu hodný osobitného zreteľa - prenájom stavby, u ktorej bola ukončená doba nájmu a nájomca
prejavil záujem o je j predĺženie.

V budúcnosti chce nájomca vykonať na predmete nájmu opravy -

výmenu okien.

Prítomný bol aj riaditeľ Súkromného športového gymnázia pán Daniel Ježík. Krátko informoval
o spokojnosti, spolupráci a o dohode s Mestom, nakoľko výmena okien je veľmi potrebná. Tiež hovoril
aj o novele zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a transformácií školy na strednú odbornú školu so 4ročnou formou výučby, o pokračovaní v plánoch prevádzkovať školu ako doposiaľ a poukázal aj na
ukončenie školy mnohými výbornými športovcami.
Po krátkej debate poslanca Mariána Takáča, pána Daniela Ježíka a primátora mesta ohľadne
podmienok prenájmu a okrajovo aj parkovania zamestnancov a žiakov školy, primátor ukončil diskusiu
a poslanci pristúpili k hlasovaniu v tomto bode programu.

Uznesenie č. 22/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25. 06. 2018
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
určuje
prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy

-

nehnuteľnosť zapísaná na liste

vlastníctva č. 2798 evidovaná Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre okres Trenčín, obec
Trenčianske Teplice, katastrálne územie Trenčianske Teplice ako

Budova Základnej školy, súpisné

číslo 159 umiestnená na pozemkoch reg. C parcela číslo 1830/5 a 1830/6 v časti
- nebytové priestory v celkovej výmere 321,03 m2 na II. nadzemnom podlaží v budove Základnej školy
- blok „A" (2.01, 2.01a, 2.02, 2.03, 2.04, 2.09), blok „C" (2.02, 2.03) a blok „E" (2.04) a s nimi spojené
príslušenstvo nebytových priestorov a spoločné priestory, ktoré sa nachádzajú na I. a II. nadzemnom
podlaží v budove Základnej školy - I. nadzemné podlažie blok „A" (1.18, 1.22), blok „E" (1.03), II.
nadzemné podlažie blok „A" (2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.10, 2.11), blok „C" (2.01, 2.04, 2.05) a blok „E"
(2.01, 2.02, 2.03)
- nebytové priestory v celkovej výmere 135 m2 na III. nadzemnom podlaží v budove Základnej školy blok „C“ (3.02, 3.03) a „E“ (3,04, 3.05( v Trenčianskych Tepliciach a s nimi spojené príslušenstvo
nebytových priestorov a spoločné priestory, ktoré sa nachádzajú na III. nadzemnom podlaží pre
Súkromné športové gymnázium, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 37 922 866 na dobu
neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu
nájmu 10,00 Eur/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom budovy Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych
Tepliciach, pričom nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 2798, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve
Mesta Trenčianske Teplice.
V

súčasnosti je Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice v platnom nájomnom vzťahu

s Mestom Trenčianske Teplice na základe platných nájomných zmlúv od roku 2008, kde tento
predmet nájmu chce aj naďalej využívať na účely realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
Po schválení prenájmu uvedených nebytových priestorov budú pôvodné nájomné zmluvy ukončené
od nasledujúceho mesiaca po schválení prenájmu.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti.O
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

Uznesenie č. 23/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25. 06. 2018
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy

-

nehnuteľnosť zapísaná na liste

vlastníctva č. 2798 evidovaná Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre okres Trenčín, obec
Trenčianske Teplice, katastrálne územie Trenčianske Teplice ako Budova Základnej školy, súpisné
číslo 159 umiestnená na pozemkoch reg. C parcela číslo 1830/5 a 1830/6 v časti
- nebytové priestory v celkovej výmere 321,03 m2 na II. nadzemnom podlaží v budove Základnej školy
- blok „A" (2.01, 2.01a, 2.02, 2.03, 2.04, 2.09), blok „C" (2.02, 2.03) a blok „E" (2.04) a s nimi spojené
príslušenstvo nebytových priestorov a spoločné priestory, ktoré sa nachádzajú na I. a II. nadzemnom
podlaží v budove Základnej školy - I. nadzemné podlažie blok „A" (1.18, 1.22), blok „E" (1.03), II.
nadzemné podlažie blok „A" (2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.10, 2.11), blok „C" (2.01, 2.04, 2.05) a blok „E"
(2.01, 2.02, 2.03)
- nebytové priestory v celkovej výmere 135 m2 na III. nadzemnom podlaží v budove Základnej školy blok „C“ (3.02, 3.03) a „E“ (3,04, 3.05( v Trenčianskych Tepliciach a s nimi spojené príslušenstvo
nebytových priestorov a spoločné priestory, ktoré sa nachádzajú na III. nadzemnom podlaží pre
Súkromné športové gymnázium, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 37 922 866 na dobu
neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu
nájmu 10,00 Eur/m2/rok.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

Uznesenie č. 24/VI/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25. 06. 2018
schvaľuje
vykonanie

opravy zadanej v súlade

so zákonom

č.

343/2015 Z. z.

v prenajatých nebytových priestorov v budove Základnej školy

-

o verejnom

obstarávaní

nehnuteľnosť zapísaná na Liste

vlastníctva č. 2798, evidovaná Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre okres Trenčín, obec
Trenčianske Teplice, katastrálne územie Trenčianske Teplice ako Budova Základnej školy, súpisné
číslo 159 umiestnená na pozemkoch reg. C parcela číslo 1830/5 a 1830/6 v časti
- nebytové priestory v celkovej výmere 321,03 m2 na II. nadzemnom podlaží v budove Základnej školy
- blok „A" (2.01, 2.01a, 2.02, 2.03, 2.04, 2.09), blok „C" (2.02, 2.03) a blok „E" (2.04) a s nimi spojené

príslušenstvo nebytových priestorov a spoločné priestory, ktoré sa nachádzajú na I. a II. nadzemnom
podlaží v budove Základnej školy - I. nadzemné podlažie blok „A" (1.18, 1.22), blok „E" (1.03), II.
nadzemné podlažie blok „A" (2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.10, 2.11), blok „C" (2.01, 2.04, 2.05) a blok „E"
(2.01, 2.02, 2.03)
- nebytové priestory v celkovej výmere 135 m2 na III. nadzemnom podlaží v budove Základnej školy blok „C “ (3.02, 3.03) a „E “ (3,04, 3.05( v Trenčianskych Tepliciach a s nimi spojené príslušenstvo
nebytových priestorov a spoločné priestory, ktoré sa nachádzajú na III. nadzemnom podlaží
nájomcom - Súkromné športové gymnázium, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 37 922 866 vykonanie

opravy -

výmeny okien

v prenajatom

priestore v maximálnej

výške vynaložených

finančných prostriedkov 68 000.- EUR.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti.O
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

Uznesenie č. 25/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí konanom dňa 25. 06. 2018
schvaľuje,
že oprava bude vykonaná na náklady nájomcu a hradená bude z jeho vlastných finančných zdrojov.
Schvaľuje vzájomné započítanie ceny opravy voči mesačnému predpisu nájomného na základe
Zmluvy uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
s nájomcom za týchto podmienok :
- platne uzatvorená nájomná zmluva,
- zadanie opravy vykoná nájomca v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní,
- prílohou zmluvy bude súpis rozsahu vykonaných prác a kalkulácia,
- čas trvania zápočtu do úplného započítania ceny opravy,
- dohoda o úhrade nezapočítanej ceny v prípade ukončenia nájmu pred vzájomným
započítaním celej ceny za vykonanú opravu.

Hlasovanie :
Počet prítom ných poslancov: 8
Za: 8
Proti.O
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

8. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2017

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2017 bol pripravený v súlade splatnou
legislatívou, v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky. Jeho súčasťou je aj
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta, ako aj Správa nezávislého audítora z overenia ročnej
účtovnej závierky za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. Výsledkom hospodárenia Mesta je
prebytok vo výške 279 465 Eur, ktorý bude presunutý do rezervného fondu. Primátor krátko uviedol aj
návrh na prerozdelenie časti prebytku do infraštruktúry mesta, t.j. úpravy či vytvorenie nových
parkovacích plôch, opravy chodníkov a iné.
Na otázku

poslanca

Mariána Takáča

ohľadne

prebytku

odpovedal referent finančno-

strategického plánovania a programového rozpočtu Ing. Martin Ďuďák. Zo záverečného účtu uviedol
jednotlivé výsledky hospodárenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných
operácií. Prebytok bežného rozpočtu vznikol najmä konzervatívnym plánovaním príjmov, čo sa
ukázalo v roku 2017 na reálnom príjme za daň za ubytovanie a na výbere poplatku za parkovné
zvýšenom o niekoľko desiatok tisíc eur, doplnil Martin Ďuďák.

Uznesenie č. 26/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 2017
- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2017
b) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie Mesta Trenčianske Teplice a Záverečný účet
Teplice za rok 2017 bez výhrad

-

Mesta Trenčianske

2. Usporiadanie finančných prostriedkov v sume 279 465 Eur nasledovne:
prevod do rezervného fondu Mesta Trenčianske Teplice vo výške 279 465 Eur.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

9. Rozpočtové opatrenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018 v zmysle § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení

Mestské zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
schvaľuje rozpočtové opatrenia. V materiáli sa týkajú nevýšenia príjmov finančných operácií v rámci
schváleného

rozpočtu

na

rok

20018

prostredníctvom

prevodu

prostriedkov

z rezervného

mimorozpočtového účtu mesta, ktorých časť je už zapojených do schváleného rozpočtu. Zostávajúce
prostriedky z prebytku a z predaja akcií kúpeľov budú zapojené do rozpočtu mesta na úpravu
parkovacích plôch pri bytových domoch 1 - 5 a 7, 8, chodníky a cesty na sídlisku, ako spoluúčasť pri
projekte zatepľovania budovy TsM, MŠ, šatne v základnej škole, rekonštrukčné práce pre Centrum
seniorov v Narcise, projekt SFZ, rekonštrukcia jedálne ZŠ najmä z elektrickej stránky, oprava
kanalizácie na MsÚ a ďalšie, uviedol k prerokovávanému bodu primátor mesta.

Následne otvoril diskusiu. Krátko sa v nej vyjadrili alebo požiadali o vysvetlenie nezrovnalostí
poslanci Marián Takáč, Tatiana Draková a Peter Ďurina s požiadavkou na riešenie nového priechodu
pre chodcov v blízkosti Tesca.

Uznesenie č. 27/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení schvaľuje
navýšenie príjmov finančných operácií v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 na položke EK
454 001 s KZ 46 prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov z rezervného mimorozpočtového
účtu mesta v celkovej výške 279 465 €, z ktorých 130 000 € je už zapojených do schváleného
rozpočtu na rok 2018 a vedených na EK 453 KZ 46.
Zostávajúce finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 149 465 €

a finančné prostriedky vo

výške 200 000 € získaných na základe uznesení MsZ č. 6/111/2018 a č. 7/111/2018 (príjem EK 431 KZ
43) - spolu v celkovej výške 349 465 € budú zapojené do rozpočtu mesta na rok 2018 a alokované
a zapojené do kapitálového rozpočtu mesta na rok 2018 nasledovne:
1, v prvku 1.1.1. (Mestský úrad) navýšenie položky EK 713 004, KZ 46 o sumu 3 605 €
2, v prvku 2.3.5. (Granty v oblasti organizovaného športu - MŠK) navýšenie položky EK
713 004, KZ 46 o sumu 8 000 €
3, v prvku 2.7.2. (Opravy, rekonštrukcie, údržba MK a majetku mesta) navýšenie položky EK
717002, KZ 46 o sumu 50 000 €

4, v prvku 2.7.2. (Opravy, rekonštrukcie, údržba MK a majetku mesta) navýšenie položky EK
717002, KZ 43 o sumu 31 000 €
5, v prvku 2.7.2. (Opravy, rekonštrukcie, údržba MK a majetku mesta) navýšenie položky EK
717001, KZ 43 o sumu 170 060 €
6, v prvku 2.7.2. (Opravy, rekonštrukcie, údržba MK a majetku mesta) navýšenie položky EK
713001, KZ 46 o sumu 6 000 €
7, v prvku 2.8.1. (Projekty, expertízy, posudky) navýšenie položky EK 716, KZ 46 o sumu
2 800 €
8, v prvku 3.3.1 (Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice) navýšenie položky EK 717002, KZ 46
o sumu 3 000 €
9, v prvku 3.3.2. (Obnova mestského úradu) navýšenie položky EK 717002, KZ 46 o sumu
35 000 €
10, v prvku 3.3.2. (Obnova mestského úradu) navýšenie položky EK 717002, KZ 43 o sumu
10 000 €
11, v prvku 3.3.3. (Rekonštrukcia kuchyne v MŠ) navýšenie položky EK 717002, KZ 43
o sumu 25 000 €
12, v prvku 3.3.4 (Obnova budovy TSM) navýšenie položky EK 717002,KZ 46 o sumu 5 000 €.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
Poslankyňa Katarína Martinková vyšla z rokovacej miestnosti.

10. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za 1.
štvrťrok 2018
Materiál

k tomuto

bodu

predkladal

primátora.

Oboznámil

prítomných

o pravidelnom

predkladaní tejto informácie, ktorá uvádza skutočnosť a plnenie rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice
za 1. štvrťrok tohto roku.

Uznesenie č. 28/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o
Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za 1. štvrťrok 2018.

plnení

rozpočtu

Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 7(Martinková - neprítomná u miestnosti)
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
Poslankyňa Katarína Martinková prišla do rokovacej miestnosti.

11. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci pre MAS Strážovské vrchy
a s tým súvisiace Rozpočtové opatrenie MsZ na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske
Teplice na rok 2018
Primátor mesta oboznámil prítomných o žiadosti MAS Strážovské vrchy o návratnú finančnú
pôžičku v maximálnej výške čerpania 10 000,- z dôvodu financovania prevádzkových nákladov
spojených s implementáciou stratégie CLLD, ktoré sú oprávnené výdavky v rámci schváleného
projektu "Financovanie prevádzkových nákladov MAS Strážovské vrchy". Pôžička je splatná do 14 dní
od refundácie prostriedkov z daného projektu zo strany PPA na účet MAS SV, najneskôr však do
31.12.2018, dodal primátor.
Poslanec Marián Takáč sa pýtal, či predošlá výpomoc pre MAS už bola vrátená. Primátor potvrdil
vrátenie do konca kalendárneho roka, nakoľko ide o bežné výdavky.

Uznesenie č. 29/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje

a)

Návratnú finančnú výpomoc pre Miestnu akčnú skupinu Strážovské vrchy max. vo výške
10 000 € na financovanie prevádzkových nákladov projektu číslo NFP302050N317
so splatnosťou do 31.12.2018.

b)

Rozpočtové opatrenie MsZ nasledovne:
Výdavok 10 000 € ....................... EK 812002
Príjem

10 000 € ...................... EK 411007

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

1 2 . Návrh VZN č. x/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice

Informácie

k predmetnému

návrhu

poskytol

primátor

mesta.

Z dôvodu

optimalizácie

finančných príjmov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania,
ako aj z dôvodu zvýšenia cien potravín je potrebné zvýšenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v zariadeniach školského stravovania. Navýšenie poplatkov v zariadeniach školského stravovania bolo
prerokované s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských jedální.
Výška poplatkov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je určená finančnými
pásmami, ktoré schválilo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zvýšením ceny
stravného sa navýši stravníkom poplatok o 0,06 až 0,07 EUR za jeden obed a režijné náklady na
jeden obed sa zvýšia o 0,09 EUR a v plnej výške ich uhrádzajú iní stravníci - žiaci a zamestnanci
Súkromného športového gymnázia, dôchodcovia a v zmysle platnej legislatívy čiastočne zamestnanci
ZŠ a MŠ. Za žiakov ZŠ a deti MŠ režijné náklady uhrádza zriaďovateľ, dokončil primátor.

Tatiana Draková, poslankyňa MsZ a predsedníčka Komisie školstva, športu a kultúry informovala
o prerokovaní návrhu VZN na komisii s odporučením schváliť návrh tak, ako je predložený.
Uznesenie č. 30/VI2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta predložil na prerokovanie ďalší materiál. Krátko uviedol, že navrhované VZN
vychádza z praxe a potreby zavedenia jednotných a presných pravidiel pre určenie vyhradených
parkovacích miest držiteľov ŤZP parkovacieho preukazu. Ďalej sa týmto VZN určuje správca
miestnych komunikácií na území mesta Trenčianske Teplice a rozširuje, resp. presnejšie definuje
dôvody nespoplatnenia časti miestnych komunikácii. V zmysle platnej legislatívy bol návrh VZN riadne
zverejnený na úradnej tabuli, a počas tejto lehoty neboli uplatnené žiadne pripomienky, doplnil
primátor.
Poslanec Marián Takáč sa cítil byť spokojný, že po prerokovaniach na stavebnej komisii bude
materiál prerokovaný a schválený zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 31/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za : 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

14. Návrh VZN č. x/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trenčianske Teplice

Okresná prokuratúra Trenčín doručila Mestu Trenčianske Teplice Upozornenie prokurátora č.
Pd 104/18/3309-3 za účelom odstránenia skutočnosti, ktorá spočíva v doposiaľ neprijatom všeobecne
záväznom nariadení o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trenčianske Teplice podľa § 36 ods. 7 písm. c)
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Mesto Trenčianske Teplice malo doteraz túto problematiku riešenú vo zmluvnom vzťahu
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľov mesta Trenčianskych Teplíc so spol. TVK a.s. Avšak chýbala
jej legislatívna úprava vo forme VZN. Z tohto dôvodu Mesto predkladá mestskému zastupiteľstvu na
prerokovanie predmetné upozornenie prokurátora a

návrh všeobecne záväzného nariadenia,

vysvetlil primátor mesta.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Katarína Martinková s pozmeňovacím návrhom, ktorý
konzultovala aj s prokurátorkou Okresnej prokuratúry Trenčín, v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh - vypustiť
ČI. 4 Sankcie z dôvodu len kopírovania zákona, čo vlastne z neho vyplýva ako z vyššej normy.

Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0

Pozmeňovací návrh poslankyne Kataríny Martinkovej bol schválený a následne poslanci
hlasovali za návrh VZN ako celok.

Uznesenie č. 32/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. berie na vedomie Upozornenie prokurátora č. Pd 104/18/3309-3 zo dňa 10. 4. 2018,
2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta

Trenčianske Teplice č. 3/2018 o spôsobe

náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

15.
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trenčianske Teplice programovacie obdobie 2018 - 2022
Primátor informoval, že od 01.01.2018 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnych
službách, ktorá zaväzuje obce a mestá k úprave komunitných plánov v zmysle aktuálnej legislatívy.
Novelizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trenčianske Teplice - programovacie obdobie
2018 - 2022 bol predmetom rokovania Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci.
Poslankyňa Katarína Holá a predsedníčka
Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci
odporučila MsZ v Trenčianskych Tepliciach informovala, že tento plán bol prerokovaný na komisii,
ktorá odporučila Komunitný plán sociálnych služieb - programovacie obdobie 2018 - 2022 schváliť.
Uznesenie č. 33/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

1.

ruší

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 48/IX/2017

zo dňa 26.09.2017,
2.

s ch v a ľ u j e

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trenčianske Teplice - programovacie obdobie 2018 2022.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

16. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2017
Primátor mesta stručne uviedol tento materiál. Informoval o jeho každoročnom spracovaní
a predložení na rokovanie mestského zastupiteľstva, v ktorom je zahrnutá štatistika z činnosti
mestskej polície za rok 2017.
Poslanec Peter Ďurina bol oslovený občanmi mesta s požiadavkou na častejšie vykonávanie
peších obhliadok príslušníkmi mestskej polície najmä na sídlisku SNP. K tejto požiadavke sa pripojil aj
poslanec Marián Takáč, ako aj s návrhom informovania o činnosti mestskej polície pre občanov
a poslanec Miloš Lutka navrhol vyčleniť finančné prostriedky na ďalšie kamerové systémy z dôvodu
nielen preventívneho, ale aj pomoci a súčinnosti pre obvodné oddelenie policajného zboru v meste.
K pripomienkam poslancov sa vyjadril primátor mesta, že príslušníci MsP úzko spolupracujú
s obvodným oddelením PZ z dôvodu podstavu osôb na jednotlivých službách. Náčelník MsP pán
Michal Hollý potvrdil, že príslušníci vykonávajú aj pešie hliadky, ale vzhľadom na ďalšie povinnosti
vyplývajúce z platných všeobecne záväzných nariadení mesta (kontrola parkovania automobilov
a parkomatov, kontrola dodržiavania VZN o psoch a iné), nie sú tak časté, ako by si občania
predstavovali.
Uznesenie č. 34/VI/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2017.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

17. Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:

Monika Pšenčíková:
-

požiadala o informáciu pre občanov k pomníku obetiam 2. sv. vojny v parku a termínu vykonania

opravy. Je to už pomaly rok od prírodnej kalamity a pomník nie je v pôvodnom stave.
-

na MsZ konanom vo februári tohto roku poslanci odsúhlasili prijatie pracovníka na obhliadku lesov kontrolu výrubu lesov podľa plánu. Požiadala primátora mesta o výstup z tejto obhliadky .

- pozemok pri materskej škole je v zlom stave. Mesto oslovilo v tejto záležitosti vlastníka pozemku?

Katarína Martinková:
- sa zaujímala o rekonštrukciu budovy bývalej nemocnice, či mesto eviduje žiadosti o nájomné
byty a aký je časový horizont dokončenie bytov.

Katarína Holá:
- vzhľadom na zvyšujúcu návštevnosť v meste sa zvyšujú aj nároky na údržbu mesta. Mesto nie je
úplne čisté, viď smetné koše cez víkend. Plánuje mesto podniknúť nejaké opatrenia?

Marián Takáč:
položil otázku ohľadne pripravovanej regulácii parkovania na začiatku sídliska pri Tescu
a komunikácie s jednotlivými prevádzkami v Amadeuse.

Primátor odpovedal poslancom na ich interpelácie nasledovne:
Pomník v parku - mesto podalo dve žiadosti o finančné prostriedky na Ministerstvo kultúry SR
a Ministerstvo vnútra SR vo výške 7000 Eur, aby boli splnené požiadavky Krajského
pamiatkového úradu v Trenčíne. Mesto má už informáciu o schválení dotácií a práce sa
oprave sa môžu začať realizovať. Pamätník by mal byť k výročiu SNP už v dôstojnom stave.
Kontrola lesov - v týchto dňoch bola správa z kontroly lesov za I. štvrťrok 2018 doručená na
mestský úrad, ktorú prepošleme poslancom na vedomie.
Pozemok pri MŠ - mesto listom vyzvalo majiteľa k úprave a starostlivosti o tento pozemok.
Podľa posledných informácií majiteľ nemôže už svoj pôvodný podnikateľský zámer - DDS
financovať z fondov EÚ.
Rekonštrukcia budovy bývalej nemocnice - všetky nájomné byty v Narcise sú obsadené. Na
mestský úrad sú stále doručované žiadosti o prenájom bytov, ktoré sa evidujú na referáte
sociálnych vecí a VPC. Mesto však nie je investorom tejto akcie, mesto formou zmluvy
o budúcej zmluve po úplnej kolaudácií stavby odkúpi 25 nájomných bytov. Prispeje to nielen
k zvýšeniu počtu nájomných bytov, ale i revitalizácií celej tejto zóny.

Údržba mesta - mesto spolu s Technickými službami mesta reagovalo na nárast odpadu
v meste zvýšením frekvencie vývozu nádob na odpad - od júna v dňoch

pondelok, streda,

piatok a nedeľa. Pri organizovaní akcií v meste aj v sobotu. TsM sa starajú o pešiu zónu po
Vláru, nakoľko Kúpele Trenčianske Teplice a.s. odstúpili od vzájomnej zmluvy zabezpečujúcej
vývoz nádob v kúpeľnom

parku, doplnil riaditeľ TsM Ing. Karol Vojtáš.

Primátor ešte

informoval o tom, že mesto nie je povinné zabezpečovať odvoz odpadu pre podnikateľov.
Vzhľadom

na

záujem

o pekné

a upravené

polopodzemných kontajnerov v počte 3 - 4 ,

mesto

ide

mesto

pripravovať

„hniezda“

pri ktorých sa počíta so spolufinancovaním

podnikateľov.
Parkovanie pri Tescu - na základe harmonogramu jednotlivých etáp a prác budú kontaktovaní
jednotliví zainteresovaní nielen majitelia prevádzok alebo aj občania dotknutých bytových
domov, ktorých zároveň požiadal o rešpektovanie potrebných prác a trpezlivosť počas nich.

18. Rôzne
Do bodu Rôzne sa zapojil poslanec Peter Ďurina, ktorý poďakoval za občanov Technickým
službám mesta za upravenú cestu smerom od cintorína na Oliwu - „novú prechádzkovú zónu“ a podal
krátku informáciu o je j využívaní najmä cyklistami.
Druhým poslancom bol Marián Takáč, ktorý chcel upozorniť občanov mesta na schválené
VZN ohľadne parkovania pre ŤZP osoby a na „dovoz osoby“ a jeho dodržiavanie. Tiež na základe
upozornení od občanom dal do pozornosti primátorovi mesta neporiadok po ťažbe stromov v lesoch
a na dôslednejšiu kontrolu prác pri asfaltovaní jám na cestách.
Primátor mesta chcel v tomto bode reagovať na vyjadrenia kolegu z poslaneckého zboru voči
vedeniu mesta a voči kolegom poslancom. Vzhľadom na jeho neprítomnosť na dnešnom rokovaní
MsZ, kde ho chcel priamo konfrontovať, primátor objasnil poslancom MsZ a všetkým občanom
situáciu ohľadne prevodu akcií spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice a taktiež situáciu súvisiacu so
športovým areálom Marakana na sídlisku SNP.
Začal informáciou o akciách spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice a genéze vlastníctva mestom.
Mesto od vzniku akciovej spoločnosti malo svoj akcionársky podiel, ktorý bol na úrovni 10 % a neskôr
7,88 % (podobne ako VZP z 20 na 15,76 %). Z hľadiska výšky podielu bolo Mesto menšinovým
akcionárom

a na

základe

akcionárskej

štruktúry

nemalo

reálne

žiaden

vplyv

na

riadiace

a rozhodovacie procesy v rámci fungovania tejto spoločnosti. Taktiež Mesto nijakým iným spôsobom
nevedelo kapitalizovať tieto akcie len ako prevodom (predajom akcií). Zároveň so žiadnym ďalším
akcionárom by nevedelo Mesto vo valnom zhromaždení zablokovať žiadne rozhodnutie (potreba viac
ako 33 %). Mesto sa nezúčastnilo emitácie nových akcií, pretože nemá finančné zdroje na
navyšovanie základného imania a navyše nie je úlohou Mesta vyvíjať takéto aktivity. Rozhodovanie o
prerozdeľovaní zisku je v kompetencii valného zhromaždenia a náš minoritný podiel by takého

rozhodnutie nezabezpečil. Zároveň do budúcnosti by tu bola reálna obava z pohľadu Mesta, žeby
opätovne došlo k navyšovaniu základného imania a náš akcionársky podiel by ešte viac klesol.

Mesto bolo oslovené majoritným akcionárom spoločnosťou BEGRAM o odkúpenie týchto akcií. Po
odkúpení akcií od Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa spoločnosť BEGRAM

stala viac ako 70 %

vlastníkom všetkých akcií spoločnosti, a tým ovládla z hľadiska rozhodovacích procesov vo valnom
zhromaždení celú spoločnosť (dvojtretinová väčšina). Uvedená
2007. Za ten čas finančne revitalizovala kúpele,

spoločnosť pôsobí v KTT od roku

stabilizovala firmu

a realizuje

investície do

infraštruktúry kúpeľov. Za viac ako 10 rokov má Mesto Trenčianske Teplice s týmto majoritným
akcionárom korektné vzťahy a realizuje s kúpeľmi mnoho spoločných projektov, či už finančného
alebo nefinančného charakteru (spolupráca v rámci cestovného ruchu, revitalizácia kúpeľného parku,
revitalizácia námestia a pod.). Z tohto dôvodu bolo pre mesto logické začať rokovanie s týmto
majoritným akcionárom. Z hľadiska investícií do kúpeľov je pre mesto lepšie podporovať konsolidáciu
akcionárov namiesto jej fragmentácie.
Predajná cena za 7,88 % akcií bola 200 tisíc EUR. Mesto si pred rozhodnutím o predaji akcií dalo
vypracovať súdno - znalecký posudok prostredníctvom Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Ďalším
indikátorom určenia ceny bola aj predajná cena Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá vlastnila 15,
76 % akcií.

Primátor doplnil, že odmieta tvrdenia poslanca MsZ zverejnené na sociálnej sieti, ktorými nielen
poškodzuje meno mesta Trenčianske Teplice, „zhadzuje“ hlasovanie a ostatných poslancov MsZ.
Chcel priamu konfrontáciu, ale žiaľ poslanec sa ospravedlnil z neúčasti na rokovaní MsZ, preto sa
rozhodol pre toto objasnenie celej situácie priamo pred kamerami a pre všetkých občanov.
Druhou témou, ktorú chcel primátor bližšie ozrejmiť pre verejnosť, bol športový areál Marakana a jeho
„predaj“. Najskôr uviedol genézu areálu. Športový areál nachádzajúci sa na sídlisku SNP Trenčianske
Teplice primárne pozostával z nasledovných častí: trávnaté futbalové ihrisko, ihrisko so škvárou, krytá
telocvičňa, šatne, sociálne zariadenia, dva tenisové kurty, budova bývalej kolkárne, pohostinstvo,
ubytovacia časť so sociálnymi zariadeniami a šatne so sociálnymi zariadeniami.
Krytá telocvičňa bola používaná od roku 1988. Do obdobia nájmu tohto areálu bola na nej vykonávaná
len základná nepravidelná údržba. Bývalá kolkáreň a pohostinstvo boli dané do užívania v roku 1986.
Od tohto obdobia bola na nich vykonávaná len základná nepravidelná údržba. Ubytovanie a šatne pôvodná stavba bola z roku 1981. Na tomto stavebnom objekte bola v minulosti vykonávaná len
základná nepravidelná údržba. Kompletná projektová dokumentácia

k uvedeným stavbám nie je

k dispozícii. Časť nehnuteľností bola stavaná v bývalom režime, v rámci „akcií Z“, čo malo vplyv na
kvalitu uvedených prác.
Podľa dostupných informácií (výkazy TsM) celkové náklady na prevádzku tohto areálu v roku 2006
predstavovali sumu 166 069 Eur (viac ako 5 mil. SK). Táto suma nezhŕňala samostatné náklady na
činnosť futbalového oddielu. Príjmy boli tvorené najmä z dvoch oblastí, a to ubytovacie služby
(obsadenosť medzi 30 - 35 %), predaj tovaru a služieb v pohostinstve a výnos z hracích automatov.

Ekonomická situácia ako aj legislatívne zmeny spôsobili, že Mesto sa rozhodlo previesť celú správu
z úrovne TJ Slovan na príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Trenčianske Teplice.
Týmto krokom sa čiastočne stabilizovala situácia z hľadiska finančných tokov. Avšak z dlhodobého
hľadiska prevádzkový dlh z dôvodu vysokých nákladov nebolo reálne sanovať príjmami, ktoré
produkoval športový areál. V tom čase ešte Technické služby mesta - príspevková organizácia
prevádzkovali skládku odpadu Kaňová. Príjem z tejto skládky vo výške

66 387 Eur (poplatky za

uskladnenie drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu) sa používal

na zabezpečenie

nákladov súvisiacich so starostlivosťou o mestskú infraštruktúru vrátane športového areálu. Definitívne
uzavretie skládky v roku 2007 znamenalo výpadok pre mesto, resp. pre TsM. V danom období mesto
muselo paralelne riešiť problém s nakladaním komunálneho odpadu, ktorý bol v réžii TsM. Z dôvodu
zastaranej techniky ako aj neefektívneho odvozu odpadu na skládku Dežerice Mesto pristúpilo
k zabezpečeniu tejto služby prostredníctvom externej firmy, čo z dlhodobého hľadiska vyriešilo pre
mesto problém, avšak z krátkodobého hľadiska to znamenalo nárast výdavkov.
Počas existencie športového areálu na jeho nehnuteľnostiach neboli realizované žiadne významnejšie
ínvestície. V roku 2007 areál postrádal vysoký modernizačný dlh.. Situácia sa skomplikovala aj
nutnosťou sanovať časť výdavkov pre ženský futbalový oddiel, ktorý začal pôsobiť v Trenčianskych
Tepliciach a príjem od sponzorov nepokrýval náklady.
Mesto sa

v prvom

rade

snažilo

hľadať riešenie.

Avšak

so svojimi

finančnými

možnosťami

a personálnymi kapacitami nebolo schopné vyriešiť tento problém vlastnými silami. Navyše prioritne
sa riešili iné problematické záležitosti. Napr. stav budovy bývalej nemocnice, kde náklady na média
(vykurovanie prostredníctvom parovodu, elektrika, voda, plyn) dosiahli úroveň až 100 tis. Eur.
V tom čase sídlili ešte niektoré ambulancie lekárov. Zároveň Mesto muselo riešiť situáciu ohľadne
uzavretia skládky Kaňová a výpadok príjmov z tejto skládky v sume 75 947 Eur (2.288 tis. SKK
uskladnenie stavebného a drobného stavebného odpadu - Správa o hospodárení TsM za rok 2006).
V tej istej dobe sa Mesto vysporiadavalo s nevypovedateľnou zmluvou ohľadne nájmu hotela Slovakia,
ktorá bola podpísaná tesne pred voľbami v roku 2006.

Popri tom existovala snaha niektorých

podnikateľských kruhov ovládnuť tento hotel prostredníctvom obchodného sporu o značku hotela
Slovakia (vydané predbežná opatrenie Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý nám zakazoval
používanie tejto značky). Z tohto pohľadu treba aj nazerať na rozhodnutia v tom čase a za daných
okolností.
Športový areál na sídlisku bol na hranici havarijného stavu, resp. niektoré jeho časti
v havarijnom stave. Z dôvodu zatekania strechy bola uzavretá budova kolkárne.

dokonca

Taktiež technické

vybavenie kolkárne nefunkčné. Pohostinstvo vykazovalo všetky znaky dvojitého vedenia účtovníctva.
Škvarové ihrisko nevyužívané a zarastené burinou. Telocvičňa bola z technických dôvodov využívaná
len minimálne. Vykurovací systém fungoval bez revíznych kontrol a vykazoval veľkú poruchovosť.
Neskôr prestal úplne fungovať a nový nájomca musel zabezpečiť kompletne nový systém. Okrem
samotnej

správy

areálu

muselo

Mesto

riešiť

aj

problém

s inštitúciou,

ktorá

zabezpečovala

organizovaný šport v meste. Po tragickej smrti Petra Greguša, vtedajšieho predsedu MŠK, prevzal

zodpovednosť za občianske združenie Milan Hronský. Organizácia bola absolútne nefunkčná,
neexistovali mnohé doklady z predošlých rokov, ako aj vyúčtovanie smerom k Mestu obsahovalo
mnohé nedostatky. Ako najlepšie riešenie sa javilo založenie nového občianskeho združenia, kde
hlavnú pozíciu mala mať samospráva. Predtým organizácia fungovala ako združenie fyzických osôb,
teda bez vplyvu Mesta na management tejto inštitúcie. Tento krok odobrilo aj mestské zastupiteľstvo
Postup bol veľmi otvorený, s jasným cieľom nájsť „kohokoľvek“ kto by tento areál prevzal, resp.
odkúpil. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 12.12. 2007 prijal uznesenie, kde uložilo
mestskému úradu pripraviť podmienky nájmu športového areálu. Dňa 26. 3. 2008 MsZ schválilo
podmienky

prenájmu

športového

primátorovi na podpis návrh zmluvy.

areálu, uložilo

MsÚ

zabezpečiť výber uchádzača

a pripraviť

Na výber uchádzača bola primátorom zriadená komisia, ktorá

v procese výberu uchádzača zasadala celkom sedemkrát. Dňa 10.3. 2008 bol prvýkrát zverejnený
inzerát v denníku Pravda o zámere prenájmu tohto areálu.

Následne bol zverejnený ďalší inzerát

v denníku Šport. Na konci apríla 2008 sa komisia oboznámila s predloženými ponukami. Predložené
boli celkovo tri ponuky. Komisia sa rozhodla pozvať uchádzačov na osobnú prezentáciu svojich ponúk.
Členovia komisie si vypočuli prezentácie každého uchádzača a doplňujúcimi otázkami si upresňovali
ich zámery. Po skončení prezentácie si komisia určila termín na vyhodnotenie ponúk. Dňa 7. 5 2008
prebehlo vyhodnotenie

ponúk,

kde sa

komisia jednomyseľne zhodla

na závere,

že žiadny

z uchádzačov nesplnil uvedené podmienky, a preto neakceptuje predložené ponuky. Ďalej komisia
odporučila primátorovi pokračovať v procese v získavaní nového záujemcu. Na základe uvedených
záverov v júni 2008 bol zverejnený ďalší inzerát v denníku Šport. V určenom termíne boli predložené
tri ponuky. Všetci uchádzači bolí oslovení, aby si pripravili prezentáciu v štruktúre, ktorá im bola
zaslaná. Zároveň bolí pozvaní prezentovať svoju ponuku na komisii. Dňa 20. 8. 2008 si komisia
vypočula prezentáciu M. Beznáka a položila mu otázky týkajúce sa jeho zámeru a podnikateľských
investícií. Dňa 27.8.2008 si komisia vypočula prezentáciu spol. BT Transport. Tretí záujemca oznámil,
že svoju ponuku sťahuje. Po diskusii zameranej na posudzovanie kvality jednotlivých ponúk, sa
komisia jednomyseľne dohodla, že lepšia ponuka je od firmy BT Transport, ktorá prezentovala zámer
prevádzkovania športového areálu svojou dcérskou spoločnosťou NOMAR s.r.o. Aby však boli jasné
všetky otázky pri príprave zmluvy dohodli sa členovia komisie, že pozvú uvedenú spoločnosť na ďalšie
rokovanie.

V septembri 2008 sa uskutočnilo rokovanie komisie so zástupcami spoločnosti, po ktorom

komisia skonštatovala, že všetky otázky boli uspokojivo zodpovedané.

Dňa 21.1. 2009 bolo

uznesenie o prenájme tohto areálu poslancami MsZ schválené ( z a 10, proti 0, zdržal sa 1). Jediné
riešenie, ktoré by prichádzalo do úvahy bolo neriešiť tento problém a areál zavrieť. Toto rozhodnutie
by však v horizonte niekoľkých rokov malo fatálne negatívne dopady na nehnuteľnosti. Areál by sa
nevykuroval, stal by sa potenciálne priestorom pre bezdomovcov, príp. kriminálne živly (príklad bývalá
materská škôlka v bezprostrednej blízkosti). Mesto v tom čase malo iba jednu možnosť a za daných
okolností ju považovalo za najlepšie riešenie situácie, ktorú zdedilo.
K podpísaniu nájomnej zmluvy s podmienkami predkupného práva došlo až v apríli 2009 z dôvodu
náročnosti vyjednávania spôsobeného dramaticky zhoršujúceho sa stavu nehnuteľnosti od obdobia
vyhlásenia zámeru o prenájom (zatekanie striech, kolaps vykurovacieho telesa a problémy s hygienou
v časti pohostinstva). Od doby rozhodnutia vyriešiť problém prostredníctvom športového areálu (12.

12. 2017) do podpisu zmluvy uplynulo viac ako 14 mesiacov. Aj to svedčilo o náročnosti celého
procesu spojeného s mnohými komplikáciami.
Bolo verejne známe, že v tom čase bol športový areál vytunelovaný (napr. areál poskytoval priestor
pre niektorých podnikateľov bez toho, aby o tom bola vedená evidencia a Mesto z toho malo príjem) a
športová organizácia nefunkčná. Toto bola verejne dostupná informácia.
skutočnosť,

že napriek aktívnej medializácií nášho zámeru

podnikateľskej obce bol

minimálny.

A z minimálneho záujmu

Toho dôkazom je aj

na prenájom,

záujem zo strany

takmer nikto nespĺňal požiadavky

a predstavy, ktoré boli zadefinované vo výberovom konaní. Pri rokovaniach si nájomca kládol tvrdé
podmienky, ktoré ochraňovali najmä jeho investície. Objektívne však treba povedať, že tieto
podmienky vychádzali zo stavu, v akom sa areál nachádzal a aké financie vyžadoval. Celá nájomná
zmluva

bola

k dispozícií

poslancom

MsZ.

Dôležitou

zadefinované predkupné právo na túto nehnuteľnosť

skutočnosťou je

fakt,

že

nájomca

má

aj s exaktne uvedenou cenou. Inými slovami

povedané, nájomca si po skončení nájmu môže uplatniť toto predkupné právo a Mesto mu je v zmysle
zmluvy povinné vyhovieť. Zároveň sú ochránené jeho investície aj v prípade,

ak by došlo

k predčasnému ukončeniu zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. Cenové relácie v tomto prípade sú určené
znaleckými posudkami.

Podľa znaleckého posudku z roku 2008 cena prenajímaného majetku

predstavovala sumu 601.258,39 Eur. Podľa znaleckého posudku z roku 2017 cena prenajímaného
majetku po zhodnotení (vynaložená investícia) predstavovala sumu 1.469.011,08 Eur. Zo znaleckých
posudkov vyplýva, že nájomca si splnil svoju povinnosť investícií do prenajatého majetku vyplývajúcu
zo zmluvy (povinnosť min. 663 878 Eur). V danom čase a za daných okolností bolo úspechom, že
Mesto získalo nájomcu, podpísalo s ním zmluvu a mohlo tento areál užívať.
Areál je primárne využívaný občianskym združením MŠK Slovan Trenčianske Teplice na futbalové
tréningy a zápasy. Družstvo mužov po odkúpení licencie momentálne pôsobí v 3. futbalovej lige,
z hľadiska tréningov absolvuje tri tréningové jednotky za týždeň a každý druhý víkend súťažný zápas.
Momentálne v MŠK Slovan pôsobia 4 mládežnícke oddiely, U 15, U13, U 11 a U9 s trénermi Lukáš
Kuzl, Zuzana Škrovánová, Martin Valach, Jaro Ružička, Tomáš Krivda. Všetci tréneri mládeže majú
licenciu UEFA A a J. Ružička disponuje vyššou úrovňou UEFA B. Oddiel U 11 pôsobí ako spoločný
team Trenčianske Teplice - Dolná Poruba. Tréningové jednotky sú vedené na živej ako aj umelej
tráve. Celkovo sa jedná takmer o 50 detí.
K tejto téme sa vyjadrili Ing. Jaroslav Ružička a pán Tomáš Krivda, predstavili svoju činnosť v MŠK,
túto prácu robia už veľmi dávno a „z lásky k futbalu“, snažia sa udržať šport - futbal v Tepliciach a tak
to bude aj naďalej.

Všetky body dnešného programu rokovania boli vyčerpané, prim átor poďakoval poslancom
ich účasť a zároveň zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

_
Ing. František S á d f é k ý
prednosta MsÚ

Overovatelia:

Mgr. Tatiana Draková

Mgr. Miloš Lutka

Zapísala: Erika Malková

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. 06. 2018
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