Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 15. augusta 2018

Prítomní:

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

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

Otvorenie
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 25. júna 2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018
Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s pozemkom vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice - KCN 2760/1
Správa o výsledku kontroly spoločnosti Termia s.r.o.
Určenie
počtu
volebných
obvodov,
počtu
poslancov
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčianske Teplice na
volebné obdobie 2018 - 2022
Rozpočtové opatrenie 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 a Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za
2. štvrťrok 2018
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice č.
6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice
Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice - pozemku KN_C pare. č.
2223/39
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice novovytvorené pozemky KN_C pare. č. 2705/14 a pare. č. 2705/15
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice - pozemok
KN_E pare. č. 2786/10
Interpelácie
Rôzne
Záver

Otvorenie

Primátor privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných a 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.

Na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných
9 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné. Poslanci Peter Ďurina a Pavol
Sirotný sa ospravedlnili.
Za overovateľov určil poslankyňu Katarínu Holú a poslankyňu Katarínu Martinkovú. Za
skrutátorky p. Kresánkovú a p. Fialovú, za zapisovateľku p. Bunčákovú.
Primátor uviedol, že súčasťou zaslaných materiálov bola aj pozvánka s programom
zasadnutia MsZ a spýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov pripomienku k programu alebo
návrh na zmenu programu. Keďže sa nikto neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 35/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program zasadnutia

Mestského

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bol schválený program zasadnutia MsZ.
2.

Správa
o kontrole
plnenia
uznesení
zo
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. júna 2018

zasadnutia

Mestského

zastupiteľstva

Správu predložil hlavný kontrolór mesta a prítomných informoval, že na zastupiteľstve 25. júna
2018 bolo prijatých 19 uznesení z toho 16 uznesení je splnených a 3 sa plnia. Do diskusie
k uvedenému bodu programu sa nikto z prítomných poslancov nezapojil preto poslanci pristúpili
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 36/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 25. júna 2018.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
3.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

Hlavný kontrolór mesta informoval prítomných, že kontrolná činnosť v II. polroku 2018 bude
zameraná na kontrolu hospodárenia v Materskej škole v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2017/2018, na kontrolu hospodárenia Technických služieb mesta Trenčianske Teplice. Bude vykonaná

mimoriadna inventarizácia pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ, ako aj ďalšie úlohy vyplývajúce
z osobitných zákonov.
Do diskusie k uvedenému bodu programu sa nikto z prítomných poslancov nezapojil.
Uznesenie č. 37/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na II. polrok 2018.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
4.

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s pozemkom vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice - KCN 2760/1

Tento materiál opätovne predložil hlavný kontrolór mesta a uviedol, že vykonanie kontroly bolo
zaradené do jeho plánu činností na I. polrok 2018 na základe podnetu od občana a v zmysle podnetu
prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne. Predmetom podnetu bolo preskúmanie hospodárenia
a nakladania s pozemkom parcela reg. „C“ parc.č. 2760/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
3884m2, nachádzajúca sa v k. ú. Trenčianske Teplice a zapísaná na LV č. 1. Oznamovateľ vo svojom
podnete uvádzal, že vyššie uvedený pozemok je zdevastovaný, na určitých miestach je na ňom
uložené vyťažené drevo spoločnosťou IBO s.r.o., a komunikácia je v neprejazdnom a nezjazdnom
stave.
Hlavný kontrolór mesta ďalej uviedol, že Mesto Trenčianske Teplice uzatvorilo so
spoločnosťou IBO s. r. o nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bolo prenechanie do nájmu, zmluvne
špecifikovaných nehnuteľností, aby ich v dojednanej dobe užíval, bral z neho úžitky, s povinnosťou
platiť za predmet nájmu zmluvne dojednané nájomné. Spoločnosť IBO s.r.o. je vyššie uvedenou
zmluvou taktiež zaviazaná v rámci plánu opráv a údržby lesnej dopravnej siete preinvestovať za 10
ročné obdobie min. 50.000,- EUR. Do dnešného dňa spoločnosť IBO s.r.o. preinvestovala do opravy
a údržby lesnej dopravnej siete celkovo 62.161,- EUR.
Oznámil prítomným, že po vykonaní kontroly bolo zistené, že Mesto Trenčianske Teplice
nakladá so svojim majetkom v zmysle platnej právnej úpravy. Tvrdenie oznamovateľa sa nezakladá na
pravde a drevo bolo uložené na iných parcelách.
V
diskusii sa poslanec Marián Takáč zaujímal o to, ako sú započítané finančné prostriedky,
ktoré spoločnosť vykazuje ako investíciu do opráv a údržby lesnej dopravnej siete. Na jeho otázky
odpovedal prednosta MsÚ, že v zmluve so spoločnosťou je uvedená povinnosť predkladania
programu investícií, neprebieha kontrola v teréne ide o formálnu evidenciu na základe zmluvy
a v súlade so zmluvou.
Uznesenie č. 38/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
hospodárenia a nakladania s pozemkom vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice - KCN 2760/1.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9

Proti: O
Zdržal sa: O
Nehlasoval: O
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
5.

Správa o výsledku kontroly spoločnosti Termia s.r.o.

Hlavný kontrolór informoval prítomných o tom, že kontrola bola vykonaná v sídle Termia s.r.o.,
Trenčianske Teplice v období od 4. 6. 2018 do 28. 6. 2018 a predmetom kontroly bolo vybavovanie
sťažností a podnetov od občanov mesta za rok 2017, inventarizácia pokladne a pokladničnej
hotovosti, kontrola evidencie majetku a zverejňovanie zmlúv a faktúr. Hlavný kontrolór konštatoval, že
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, a do budúcna by odporučil, aby na webovej stránke
spoločnosti boli viac sprehľadnené zmluvy a sťažnosti. Do diskusie k uvedenému bodu programu sa
nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 39/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
spoločnosti Termia s.r.o.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
6.

Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčianske Teplice
na volebné obdobie 2018 - 2022

Primátor mesta k predmetnému materiálu povedal, že materiál sa predkladá v súlade
s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Určuje sa počet volebných obvodov podľa počtu
obyvateľov - navrhovaný je 1 volebný obvodov. Určuje sa počet poslancov MsZ - navrhovaných je 11
poslancov a určuje sa rozsah výkonu funkcie primátora na dalšie volebné obdobie - navrhuje sa
100% rozsah výkonu funkcie a z toho vyplývajúci nárok na 100% plat v súlade s osobitným zákonom.
Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu, do ktorej sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 40/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje,
I.

podľa Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, pre mesto Trenčianske
Teplice a voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhlásených predsedom NR SR na 10. 11. 2018,
jeden volebný obvod,

II.

podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, pre Mestské
zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach 11 poslancov na celé volebné obdobie,

III.

podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé funkčné
obdobie 2018 - 2022 primátorovi mesta plný (100%) rozsah výkonu funkcie a z toho vyplývajúci
nárok na 100% plat v súlade s osobitným zákonom.

Hlasovanie

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti.O
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
7.
Rozpočtové opatrenie 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 a Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za
2. štvrťrok 2018
Predmetný materiál uviedol primátor a upozornil poslancov, že v návrhu materiálu sú uvedené
dve uznesenia. Prvé sa týka problematiky vzájomného vztáhu športového areálu a MŠK, ktorá sa
mala vyriešiť v roku 2018. Doteraz nedošlo k riešeniu tohto problému a preto sa mesto vráti do
finančného stavu, ktorý bol počas predchádzajúcich 9 rokov. To znamená, že do rozpočtu príjmu
mesta sa započíta príjem z prenájmu budov od nájomcu športového areálu a následne sa tieto
financie vrátia v rozpočte do položky MŠK. Z hľadiska rozpočtu sa jedná o neutrálny úkon a pre
mesto to má nulový dopad. Informoval, že v súvislosti s MŠK došlo k zmene, vznikol florbalový oddiel
a momentálne sa v MŠK plánujú dve kategórie s výhľadom na tretiu - mládežnícku. Pri futbale budú
kategórie U9, U11, U15, U19 a mužstvo mužov. Tréning už začal a súťaže začnú počas septembra.
K čerpaniu rozpočtu dodal, že v tabuľkách materiálu, ktorý poslanci dostali je uvedený prehľad
plnenia. V niektorých častiach je čerpanie nižšie a v niektorých častiach je na 50%.
V diskusii k uvedenému bodu programu sa poslanec Roman Krištof zaujímal o zmluvu MŠK
o prevzatí práv a povinností. Primátor vysvetlil, že ide o prevod licencie MŠK Slovan a dokumenty
budú k dispozícii. Poslanec Miloš Lutka mal pripomienku k tréningom MŠK a zaujímal sa o to, či
navyšované finančné prostriedky v rozpočte sú dostatočné. Primátor uviedol, že uznesenie
k predmetnému bodu nerieši tréningy MŠK a finančné prostriedky sa nedajú určiť presne, ide o odhad
plus/mínus 10%. Poslanci Roman Krištof a Marián Takáč sa zaujímali o rozpočet MŠK a o výdavky na
florbal. Na ich otázky primátor odpovedal, že Ing. Jaroslav Ružička na Komisií školstva, športu
a kultúry prezentoval financovanie MŠK. Odprezentované bolo aj na predchádzajúcom zasadnutí
MsZ. Čo sa florbalu týka, tak zatiaľ sa nedá určiť ročná výška finančných prostriedkov na tento šport.
V závere diskusie primátor dodal, že pri schvaľovaní rozpočtu oznámil, že financie pre MŠK
na rok 2018 boli znížené o sumu 16 597 €, ktorá by sa teraz mala vrátiť do rozpočtu. Suma nie je
navýšená, ani upravená, iba vrátená do rozpočtu. Po ukončení diskusie poslanci pristúpili
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 41 A/lll/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje
v súlade so zákonom SNR
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
a)

Navŕšenie bežných príjmov v rámci platného rozpočtu mesta na rok 2018 na položke EK
212003 (príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov) s kódom zdroja 41 (vlastné príjmy
mesta) o sumu 16 597€.

b)

Navŕšenie bežných výdavkov v rámci platného rozpočtu mesta na rok 2018 v prvku 2.3.5.
(Granty v oblasti organizovaného športu - MŠK) na položke EK 642001 (transfery neziskovým
právnickým osobám) o sumu 16 597 € s kódom zdroja 41 (vlastné zdroje mesta získané
z príjmu mesta z prenajatých budov, priestorov a objektov).

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti:1 (Krištof)
Zdržal sa: 2 (Ďurmeková, Lutka)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

Uznesenie č. 42/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
2. berie na vedomie
Informáciu
o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice spolu s jeho rozpočtovými
organizáciami ZŠ A. Bagara a Technické služby Mesta (bilanciu mesta) za 2. štvrťrok 2018.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti.O
Zdržal sa: 1(Ďurmeková)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

8.
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice
6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

č.

Ako dôvod predloženia predmetného materiálu uviedol primátor určenie prevádzkových hodín
detského a športového ihriska v areáli ZŠ A. Bagara. Dodal, že prebehla aj diskusia s občanmi
ohľadom otváracích hodín športového areálu a následne navrhol zmenu bodu 1. predmetného
materiálu z aktuálneho znenia:
1.

V §7 ods. 3), sa posledná veta nahrádza nasledovnými vetami:
„Otváracie hodiny detských a športových ihrísk v areáli ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
sú nasledovné: letné obdobie (od 15.5. do 30.9.) - od 8.00 hod. do 21.00 hod, zimné obdobie (od
1.10. do 14. 5.) od 8.00 hod. do 18.00 hod.. Mimo týchto hodín je zakázané využívať akékoľvek
zariadenie predmetného verejného priestranstva, t.j. detských a športových ihrísk.“

na nové znenie:

1.

V §7 ods. 3), sa posledná veta nahrádza nasledovnými vetami:
„Otváracie hodiny detských a športových ihrísk v areáli ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
sú nasledovné:
jarné obdobie (od 16.4. do 30.6.) - od 7.00 hod. do 21.00 hod.
letné obdobie (od 1.7. do 15.9.) - od 7.00 hod. do 22.00 hod.
zimné obdobie (od 16.9. do 15. 4.) od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Mimo týchto hodín je zakázané využívať akékoľvek zariadenie predmetného verejného priestranstva,
t.j. detských a športových ihrísk.“
Primátor po zmene návrhu otvoril diskusiu k uvedenému bodu programu. Do diskusie sa
zapojil poslanec Miloš Lutka, ktorý uvažoval o možnosti nechať v zimnom období areál otvorený až do
21. hod., kedže je areál sledovaný kamerovým systémom. Primátor odpovedal, že v zimnom období je
skoro tma a nie je možné v areáli garantovať bezpečnosť. Kamerový systém slúži iba ako záznam
a nie na sledovanie online. Po diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 43/VII1/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta
Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 2 (Krištof, Lutka)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

9. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice - pozemku KN_C pare.
č. 2223/39
Primátor uviedol, že ide o predaj pozemku o výmere 21 m2 Pavlovi Beznákovi a jeho
manželke. Vlastníkom pozemku je Mesto Trenčianske Teplice a na uvedenom pozemku je garáž.
V roku 2013 a 2014 boli pozemky pod garážami v tejto lokalite predávané za sumu 3,50 Eur/m2.
Z tohto dôvodu mesto navrhuje odpredať pozemok žiadateľom za takú istú cenu, t. j. 3,50 Eur/m2. Po
uvedení predmetného materiálu otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásil poslanec Marián Takáč. Ten sa
zaujímal o to, prečo sa v dôvodovej správe uvádza rok 2013 - 2014 na čo mu primátor odpovedal, že
v uvedených rokoch sa odpredávali pozemky pod garážami v takej istej sume, ako teraz. Keďže do
diskusie sa už nikto neprihlásil poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 44/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje,
predaj nehnuteľnosti - pozemok KN_C pare. č. 2223/39 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21
m2, v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti
pre Ing. arch. Pavla Beznáka, rod. Beznák a manželku Vieru Beznákovú, rod. Kotesová, obaja bytom
Štvrť SNP 680/77, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 3,50 Eur/m2.
Celková kúpna cena predstavuje 73,50 Eur.

Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti:0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

10.
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice novovytvorené pozemky KN_C pare. č. 2705/14 a pare. č. 2705/15
K uvedenému bodu programu primátor uviedol, že manželia Jurnečkovci požiadali Mesto
Trenčianske Teplice o odpredaj novovytvorených
pozemkov z dôvodu prístupu do dvojgaráže
a skladových priestorov, ktoré majú vo vlastníctve. Keďže ide osceľovanie pozemkov, kúpna cena je
navrhnutá v sume 8,- Eur/m2, čo za celkovú výmeru pozemkov predstavuje sumu 120,- Eur. Súčasťou
materiálu bola aj fotografia predmetného pozemku. Do diskusie k uvedenému bodu programu sa
prihlásil Marián Takáč, ktorý sa zaujímal o to, či bol niekto pozrieť na predmetnom pozemku. Primátor
dodal, že predmetný pozemok videl a bola ho pozrieť a odfotiť p. Hudcovská, ktorá spracovala
materiál. Manželia Jurnečkovci si dali vypracovať geometrický plán na zameranie garáže ešte v roku
2003 avšak celá problematika nebola dotiahnutá do konca, t.j. v tom období neprebehla kolaudácia
garáže.
Uznesenie č. 45/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje,
predaj nehnuteľností, a to:
a)

novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 2705/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
13 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice,
okres Trenčín. Pozemok vznikol oddelením z pozemku KN_C pare. č. 2705/3 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 16 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktorý je zapísaný
na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Trenčianske Teplice, Okresný úrad Trenčín katastrálny úrad, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín,

b)

novovytvoreného
pozemku KN_C pare. č. 2705/15 o výmere 2 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín.
Pozemok vznikol oddelením z pozemku KN_C pare. č. 2705/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1802 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Trenčianske Teplice, Okresný úrad Trenčín katastrálny odbor, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín,

kupujúcim manželom Ing. Alexander Jurnečka, rod. Jurnečka a MUDr. Helena Jurnčeková, rod.
Janíková, obaja bytom Gogolova 216/14, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2. Celková
kúpna cena za prevádzané pozemky predstavuje 120,- Eur.
Novovytvorené pozemky KN_C pare. č. 2705/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
a pare. č. 2705/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 vznikli na základe geometrického

plánu č. 38/2003 vyhotoveného vyhotoviteľom GEOplán Trenčín, geodetická kancelária, Dolný Šianec
1, 911 48 Trenčín, IČO: 17751624, na zameranie garáže p.č. 1017/4, prístavby rod. domu p.č. 1016/4
a odčlenenie p. č. 1016/16 zo dňa 21.07.2003, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trenčín katastrálny odbor dňa 18.08.2003 pod číslom 601/03.

Pri predaji pozemkov bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

zákona č.

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti.O
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

11.
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice pozemok KN_E pare. č. 2786/10
Primátor uviedol, že prevod majetku sa týka pána Mesiara z Partizánskej ulice, ktorý požiadal
o odkúpenie pozemku z dôvodu scelenia a oplotenia pozemku, ktorý má vo vlastníctve. Navrhnutá
kúpna cena je 8,- EUR/m2 a celková výmera je 50 m2. Do diskusie k uvedenému bodu programu sa
nikto neprihlásil a poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 46/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje,
predaj nehnuteľnosti - pozemok KN_E pare. č. 2786/10 - ostatná plocha o výmere 50 m2, v k. ú.
Trenčianske Teplice zapísaný na LV č. 2435 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre Iva
Mesiara, rod. Mesiar, Partizánska 62, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2.
Celková kúpna cena predstavuje 400,- Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti.O
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

12.

Interpelácie
Do bodu Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:

Marián Takáč:
Sa zaujímal o to, kedy sa začne s výstavbou parkoviska v časti SNP 1 až 5,
podobne s výstavbou parkoviska medzi zdravotným strediskom a SNP 7- 8,
čo mesto plánuje urobiť s pozemkom pred bytovkou 132, lebo po odstránení detského ihriska je to
tam schátrané,
prečo mesto neinformovalo stavebnú komisiu ohľadne zatápania pred bytovkou SNP 8, riešilo sa
to aj na stavebnej komisií a urobili sa nejaké opatrenia.
Monika Pšenčíková
od občanov dostáva pripomienky - na chodník k Amadeusu, kde u starších ľudí dochádza často
k úrazom, ako aj na ďalšie chodníky na sídlisku SNP a pripomienky na riešenie parkovísk
na novom cintoríne nie je doriešený prístup do urnového hája a pri vstupe je nutné dať zábradlie
na schody
veľa sťažností je na železničnú stanicu električky, kde je neporiadok, čo nie je dôstojné pre mesto,
preto by bolo treba upozorniť na to buď Ministerstvo dopravy alebo železničnú spoločnosť a riešiť
tento stav
občania sú rozhorčení na zatvorenie Slovenskej sporiteľne a.s. a ich názor je, že mesto s tým nič
nerobí, preto žiada o vysvetlenie
Zuzana Ďurmeková Fraiková
Oslovili ju občania, ktorí vlastnia garáže na sídlisku SNP - chrbtom otočené k bývalej škôlke.
Sťažujú sa na majiteľa susedného pozemku z dôvodu, že neudržiava svoj pozemok, nachádza
s na ňom veľa drevín a buriny čo spôsobuje, že predmetné garáže vlhnú. Tento zlý stav pretrváva
už viac rokov, majitelia údajne oslovili v tejto veci aj iných poslancov a pýtajú sa, ako sa dá táto
situácia riešiť zo strany mesta. Jedná sa o posledné garáže v rade - smerom k lesu.
Na pracovnom rokovaní poslancov cca pred pol rokom si pán primátor predniesol požiadavku
prevádzkovateľa športového areálu na sídlisku SNP a jeho záujem o odkúpenie časti mestského
majetku, pričom sme tento bod riadne prerokovali. Následne v mesiaci marec 2018 mesto na
svojej stránke zverejnilo zámer odpredať športový areál, čo spôsobilo búrlivú diskusiu medzi
občanmi mesta. Materiál bol následne stiahnutý zo stránky a na rokovanie MsZ sa nedostal.
Stratil prenajímateľ záujem o odkúpenie časti areálu? Ak áno, akým spôsobom to oznámil mestu?
Ak jeho záujem naďalej trvá, prečo bol zám er predaja majetku stiahnutý zo stránky a nezaoberalo
sa ním MsZ? Má to súvis s blížiacimi sa komunálnymi voľbami a v prípade úspešnosti súčasného
primátora, bude časť športového areálu predávaná v nasledujúcom volebnom období?
Primátor odpovedal

poslancom

na všetky

interpelácie

ústne

priamo

na

rokovaní

MsZ

(viď

videozáznam MsZ).
13.

Rôzne

V tomto bode programu primátor načrtol problematiku Štefánia dvoru, kde je záujem
o odkúpenie niektorých pozemkov. Záujemcov o odpredaj je viac. Chcel by sa ešte v auguste alebo
začiatkom septembra stretnúť so všetkými majiteľmi pozemkov v časti Štefánia dvor a nájsť riešenie k
rekonštrukcie uvedeného miesta. Je tam 17 majiteľov a 12 rokov sa s touto časťou nič nerobilo. Pozve
na stretnutie aj poslancov. Je tam mnoho konfliktných situácií ohľadom vlastníctva pozemkov.
Poslankyňa Táňa Draková upozornila, aby aj v budúcnosti zostal zachovaný prístup
k prevádzkam v časti Štefánia dvor. Primátor uviedol, že prístup určite nebude možný z pešej zóny.
Poslanec Marián Takáč navrhol, aby sa uvažovalo o zabezpečení prístupu spoza OD Termál.
V uvedenom bode programu sa poslanci zaoberali ešte možnosťami využitia a opravy
železničnej stanice a v závere diskusie poslanec Miloš Lutka pozval všetkých prítomných na kultúrne
podujatie Teplické mechy , ktoré sa bude konať 26.8.2018.

14. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania, primátor poďakoval poslancom za účasť
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.
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