Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 30. januára 2019

Prítomní:
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta
JUDr. Eva Kvocerová, prednostka MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

1.

Otvorenie a schválenie programu
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 18. decembra 2018
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019
Správa o výsledku kontroly Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach
Schválenie Štatútu ZPOZ a menovanie predsedníčky ZPOZ
Zmeny členov v Rade školy : Základnej školy Andreja Bagara a Základnej umeleckej školy
Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
Poverenie zástupcu primátorky mesta Trenčianske Teplice
Zmena delegovania zástupcov Mesta Trenčianske Teplice do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trenčianske Teplice
Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu „WIFI pre
Teba - mesto Trenčianske Teplice“
Hodnotiace správy : Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2017/2018, Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach a Základnej umeleckej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2017/2018
Interpelácie
Rôzne
Záver

Otvorenie a schválenie programu

Primátorka mesta privítala poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných a
otvorila 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 konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a mestské
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určila poslanca Romana Krištofa a
pani poslankyňu Nikolu Kontrovu. Za skrutátorky pani Zdenu Bunčákovú a pani Soňu Kresánkovú, za
zapisovateľku pani Annu Hudcovskú. Zároveň predstavila nových zamestnancov Mesta Trenčianske
Teplice, to prednostku MsÚ - JUDr. Evu Kvocerovú a asistentku Ing. Soňu Husárovú. Ďalej
primátorka uviedla, že program zasadnutia MsZ bol zverejnený, doručený poslancom a dala hlasovať
o programe, tak ako bol zverejnený.

Uznesenie č. 1/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 2 /Ing. Holá, JUDr. Martinková/
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Následne sa k programu rokovania vyjadrila poslankyňa Holá, ktorá uviedla, že k bodom program
č. 9 a 10 neboli poslancom doručené materiály vopred v písomnej forme a dostali ich až na začiatku
rokovania MsZ.
Primátorka mesta uviedla, že poslancom bol zaslaný mail, v ktorom im bolo vysvetlené, prečo
vznikla takáto situácia. V rokovacom poriadku je uvedené, že spravidla sa materiály doručujú
v písomnej forme.
JUDr. Martinková sa pripojila k poslankyni Holej, a tiež uviedla, že do budúcna by mali poslanci
dostávať materiály kompletné.

2.

Správa
o kontrole
plnenie
uznesení zo
zasadnutia
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 18. decembra 2018

Mestského

zastupiteľstva

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že na poslednom zasadnutí MsZ bolo prijatých 9 uznesení a všetky
boli splnené. Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 2/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 18. decembra 2018.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

3.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že ide o kontroly, ktoré boli vykonané v roku 2018 v súlade so
schváleným plánom práce hlavného kontrolóra mesta
na I. a II. polrok 2018. Do diskusie
k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.

Uznesenie č. 3/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2018.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

4.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I.
polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke mesta a neboli k nemu doručené
žiadne pripomienky.
Primátorka mesta uviedla, že dostáva od občanov mesta pripomienky na nesprávny výrub daní
z nehnuteľnosti, preto by bolo vhodné, aby danú problematiku preveril hlavný kontrolór mesta. Z tohto
dôvodu požiadala poslancov o doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
o vykonanie kontroly na výrub daní z nehnuteľnosti a vyrubovanie sankčného úroku za nezaplatenie
dane v lehote určenej správcom.
Najskôr poslanci hlasovali o doplnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok
2019 a následne o schválení plánu kontrolnej činnosti na I. polrok ako celok.

Uznesenie č. 4/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 o vykonanie kontroly:
a.) zákonnosti výšky vyrubenej dane z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2013 - 2018
b.) vyrubovania sankčného úroku podľa zákona o správe daní za nezaplatenie dane v lehote určenej
správcom dane za obdobie rokov 2013 - 2018

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 5/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na I. polrok 2019 s doplnením uznesenia č. 4/1/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

5.

Správa o výsledku kontroly Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že kontrola v Materskej škole bola vykonaná v decembri 2018, neboli
zistené žiadne nedostatky, výsledky kontroly boli prerokované s riaditeľkou Materskej školy.
Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 6/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

6.

Schválenie Štatútu ZPOZ a menovanie predsedníčky ZPOZ

Primátorka mesta uviedla, že Štatút ZPOZ sa prijíma na jedno volebné obdobie, pôvodnému štatútu
skončila platnosť v roku 2018. Je potrebné schváliť nový štatút ZPOZ-u.
Ing. Holá mala pripomienku k návrhu uznesenia - nie „vymenúva“, ale „menuje“
Uznesenie č. 7/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1.) schvaľuje Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych
Tepliciach
2.) menuje predsedníčku Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych
Tepliciach Mgr. Moniku Psotnú

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

7.

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mesta Trenčianske Teplice do Rady školy pri
Základnej škole A. Bagara a pri Základnej umeleckej škole v Trenčianskych Tepliciach
Materiál k tomuto bodu v krátkosti vysvetlila p. Mgr. Bunčáková, ktorá uviedla, že zriaďovateľ škôl
určuje počet členov rady škôl. Súčasne deleguje aj svojich zástupcov, ktorí hája jeho záujmy.
V súčasnosti pôsobia v rade školy za zriaďovateľa 2 osoby, ktoré už nie sú poslankyňami, a síce
pri RŠ Základnej školy A. Bagara Mgr. Tatiana Drakova a pri RŠ ZUŠ Monika Pšenčíková. Do
RŠ pri Základnej škole A. Bagara je za zriaďovateľa navrhnutý na delegovanie Ing. Marián Takáč
a do rady školy pri ZUŠ Mgr. Monika Psotná.
K danej problematike bola vedená široká diskusia, viacerí poslanci vyjadrili svoj názor. Nakoniec
z diskusie vyplynul pozmeňujúci návrh p. poslanca Ing. Takáča, aby p. Mgr. Tatiana Draková
nebola odvolaná a bola naďalej členkou Rady školy pri Základnej škole A. Bagara.
Poslanci najskôr hlasovali o pozmeňovacom návrhu p. poslanca Ing. Mariána Takáča.

Uznesenie č. 8/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) odvoláva zriaďovateľom delegovaného zástupcu Mesta Trenčianske Teplice do Rady školy pri ZUŠ
Moniku Pšenčíkovú
b) deleguje zástupcu zriaďovateľa Mesta Trenčianske Teplice do RŠ pri ZUŠ Mgr. Moniku Psotnú

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie k pozmeňujúcemu návrhu prijaté.

Následne poslanci hlasovali o uznesení ako celku.
Uznesenie č. 9/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) odvoláva zriaďovateľom delegovaného zástupcu Mesta Trenčianske Teplice do Rady školy pri ZUŠ
Moniku Pšenčíkovú
b) deleguje zástupcu zriaďovateľa Mesta Trenčianske Teplice do RŠ pri ZUŠ Mgr. Moniku Psotnú

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

8.

Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov

Primátorka mesta uviedla, že je navrhnutých na zriadenie sedem komisií pri Mestskom zastupiteľstve:

•
Komisia pre financie a majetok
•
Komisia pre výstavbu a dopravu
•
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev
•
Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
•
Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody
•
Komisia pre cestovný ruch
•
Komisia pre šport a mládež
Väčšia diskusia poslancov vznikla okolo názvu komisie pre školstvo, kultúru a cirkev - či má alebo
nemá byť v názve komisie slovo „cirkev“ . Nakoniec z diskusie nevzišiel žiadny iný protinávrh a tak
poslanci pristúpili k hlasovaniu o materiáli tak, ako bol poslancom doručený.
U znesenie č. 10/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje komisie mestského zastupiteľstva v počte
7 :
•
•
•
•
•
•
•

Komisia
Komisia
Komisia
Komisia
Komisia
Komisia
Komisia

pre
pre
pre
pre
pre
pre
pre

financie a majetok
výstavbu a dopravu
školstvo, kultúru a cirkev
zdravotníctvo a sociálne veci
životné prostredie a ochranu prírody
cestovný ruch
šport a mládež

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1/lng. Holá/
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Po odhlasovaní uznesenia o zriadenií komisií pri MsZ pristúpili poslanci k hlasovaniu o jednotlivých
komisiách, ich predsedoch a členoch komisií.

Uznesenie č. 11/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí
a) za predsedu Komisie pre financie a majetok poslanca : Roman K riš to f
b) za členov Komisie pre financie a majetok:
•
poslanec Jozef Raučina
•
Mgr. Tatiana Draková
•
Peter Lupták
•
Ing. Alena Nitrianska
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2 /Raučina, JUDr. Martinková/
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 12/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí
a) za predsedu Komisie pre výstavbu a dopravu poslanca : Ing. Marián Takáč
b) za členov Komisie výstavby a dopravy :
•
Ing. Dušan Bloudek
•
Branislav Drak
•
Ing. Dana Gavalierová
•
Ing. Jakub Hollý
•
Ing. Jolana Kossuthová
•
Peter Masaryk
•
Ing. Karol Vojtáš
•
Ing. Peter Obyšovský
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 13/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí
a) za predsedu Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev poslanca : Mgr. Michaela Fedorová
b) za členov Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev:
•
Poslanec Mgr. Martin Brezovák
•
Poslankyňa Ing. Katarína Holá
•
Poslanec Mgr. Miloš Lutka
•
Poslanec Ing. Marián Takáč
•
Poslanec Ing. Filip Vavro
•
Zuzana Janáková, MBA
•
PaedDr. Viera Kittlerová
•

Mgr. Eva Unčíková

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 14/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí
a) za predsedu Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci poslanca : Mgr. Martin Brezovák
b) za členov Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
•
Poslankyňa Mgr. Michaela Fedorová
•
Darina Janovičová

•
•
•

PharmDr. Alena Múdra
Mgr. Monika Psotná
MUDr. Darina Žbirková

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 15/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí
a) za predsedu Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody poslanca : Ing. Maroš Greguš
b) za členov Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody :
•
Poslankyňa Ing. Katarína Holá
•
Poslanec Ing. Filip Vavro
•
Stanislav Beňo
•
Ing. Dana Gavalierová
•
JUDr. Milan Látal
•
Mgr. Andrej Sedlák
•
Roman Václav, MBA
•
Boris Pšenčík
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Hlasovaniu o Komisii pre cestovný ruch predchádzala širšia diskusia poslancov k danej téme,
z občanov vystúpil Ing. Peter Strieška. Z diskusie nevzišiel žiadny iný protinávrh a tak poslanci
pristúpili k hlasovaniu o návrhu na komisiu pre cestovný ruch tak, ako im bol materiál doručený.
Uznesenie č. 16/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí
a) za predsedu Komisie pre cestovný ruch poslanca : Jozef Raučina
b) za členov Komisie pre cestovný ruch :
•
Poslanec : Roman Krištof
•
Miroslav Ďatko
•
Mgr. Silvia Kelnárová
•
Pavol Malíček
•
Andrej Puček
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 8

Proti: 1 /Ing, Holá/
Zdržal sa: 2 /JUDr. Martinková, Mgr. Fedorová/
Nehlasoval: O
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Pred hlasovaním o Komisii pre šport a mládež bola vedená diskusia poslancov, avšak nakoniec sa
hlasovalo o návrhu na komisiu tak, ako bol materiál doručený poslancom.
Uznesenie č. 17/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí
a) za predsedu Komisie pre šport a mládež : poslanca Mgr. Miloš Lutka
b) za členov Komisie pre šport a mládež :
•
Poslanec : Mgr. Martin Brezovák
•
Poslanec Ing. Maroš Greguš
•
Poslankyňa Bc. Nikola Kontrová
•
Martin Fiala
•
Daniel Ježík
•
Tomáš Krivda
•
Mgr. Lukáš Kuzl
•
Mária Martinková
•
Milan Stuhl
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

9.

Poverenie zástupcu primátorky mesta Trenčianske Teplice

Primátorka mesta uviedla, že v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné
obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Musí to byť len poslanec.

Uznesenie č. 18/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie oznámenie primátorky mesta, že
svoji zastupovaním poverila v zmysle § 13b. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poslankyňu Mgr. Michaelu Fedorovú.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

10. Zmena delegovania zástupcov Mesta Trenčianske Teplice do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trenčianske Teplice
Primátorka mesta udelila slovo Mgr. Havelkovej, ktorá predložený materiál spracovala a je
výkonnou riaditeľkou tejto organizácie. Menovaná v stručnosti uviedla, že Mesto Trenčianske Teplice
volí svojich zástupcov do OOCRTT. Z dôvodu skončenia funkčného volebného obdobia v Mestskom
zastupiteľstve a na poste primátora bol návrh na odvolanie delegovaných zástupcov PhDr. Štefana
Škultétyho a Mgr. Tatianu Drakovu. Taktiež bol predložený návrh na odvolanie delegovaných
zástupkýň mesta Ing. Evu Hackenbergovú a Mgr. Zdenu Bunčákovú na základe ich vlastnej žiadosti
zo dňa 16. 1. 2019.
Následne prebehla diskusia poslancov k danej problematike. V súčasnosti je dozorná rada
OOCRTT nefunkčná z dôvodu vzdania sa 2 jej členov. Je nutné tiež prevoliť hlavne štatutára. Po
výmene názorov a pripomienok poslancov, pristúpili poslanci k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

Uznesenie č. 19/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1.) odvoláva delegovaných zástupcov PhDr. Štefana Škultétyho, Mgr. Tatianu Drakovú, Ing. Evu
Hackenbergovú a Mgr. Zdenu Bunčákovú v Oblastnej organizácii cestovného ruchu za Mesto
Trenčianske Teplice
2.) deleguje zástupcov Mgr. Zuzanu Frajkovú Durmekovú, JUDr. Evu Kvocerovú a Juraja Škvarku do
Oblastnej organizácie cestovného ruchu za Mesto Trenčianske Teplice
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 3 /JUDr. Martinková, Ing. Holá, Mgr. Lutka/
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

11. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu „Wifi
pre Teba - Mesto Trenčianske Teplice“
Uvedený materiál predkladala JUDr. Kvocerová - prednostka MsÚ, ktorá v stručnosti ozrejmila
danú problematiku. Jedná sa o možnosť získania nenávratného finančného príspevku na projekt „Wifi
pre Teba - Mesto Trenčianske Teplice“. Celkové oprávnené náklady predstavujú 15 000,00 Eur,
maximálna požadovaná výška NFP je 14 250,00 Eur, spolufinancovanie predstavuje 750,00 Eur, čo je
5 %. Jedná sa o vybudovanie Wifi prístupových bodov v predpokladanom počte 10 ks, zatiaľ sú 3
body voľné.
Po diskusii poslancov k tejto téme, pristúpili poslanci k hlasovaniu o návrhu uznesenia, tak ako im bol
doručený.
Uznesenie č. 20/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje :
a.) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO OP II pod názvom „WIFI pre Teba mesto Trenčianske Teplice“ na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

2014-2020 v rámci Výzvy s kódom OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „W ifi pre teba“ , ktorého ciele sú v
súlade s platným programom rozvoja obce.
b.) Výšku celkových oprávnených výdavkov na p ro je k t: 15 000,00 Eur.
c.) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu: 750,00 Eur.
d.) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

12. Hodnotiace správy: Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský
rok 2017/2018, Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach a Základnej umeleckej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2017/2018
Riaditeľ Základnej školy Andreja Bagara Mgr. Šimún v stručnosti uviedol predloženú Hodnotiacu
správu Základnej školy Andreja Bagara za školský rok 2017/2018. Táto správa obsahuje prehľad
výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledky v ZŠ, ŠKD a v CVČ. Je doplnená o pracovnú činnosť
špeciálneho pedagóga. Jej štruktúra a obsah je v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/20016.
Nakoľko z prítomných poslancov sa nikto nezapojil do diskusie, poslanci pristúpili k hlasovaniu
o návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 21/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2017/2018.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Ďalej bola predložená Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský
rok 2017/2018. Predkladala ju riaditeľka Materskej školy Mgr. Mariana Horilová.
Ing. Takáč uviedol, že podrobnejšie sa tieto správy škôl preberajú na rokovaniach komisie. Nakoľko sa
do diskusie nezapojil nikto ďalší, poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

Uznesenie č. 22/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2017/2018.

Hlasovanie

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Ako tretia bola predložená Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych
Tepliciach za školský rok 2017/2018. Predkladala ju riaditeľka Základnej umeleckej školy Daniela
Fialová. Bola vypracovaná v zmysle platnej legislatívy. Prerokovaná bola v Pedagogickej rade ZUŠ
dňa 3. 9. 2018 a v Rade školy pri ZUŠ dňa 4. 10. 2018.
Nakoľko sa do diskusie nezapojil nikto ďalší, poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 23/1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej
školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2017/2018.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
13. Interpelácie
- Ing. Takáč - v akom štádiu je projekt obnovy MsÚ a v akom štádiu je projekt obnovy budovy bývalej
nemocnice v súvislosti so schváleným úverom zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov
- JUDr. Martinková - či prebehli nejaké konzultácie s p. Mišíkovou z hotela Panoráma ohľadom
parkomatu, kto v súčasnosti vyberá parkovné na zóne Stred
- Ing. Holá - či sa kontroluje VZN č. 7/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta, konkrétne článok IV, ods. 10, 11 a 12 - reklamný smog. Zaznamenala v meste reklamu Pizzeria Teplitz - či sa to rieši
- Mgr. Lutka - či bude v Tepliciach pokračovať futbal, ako je to s MŠK
Primátorka k jednotlivým interpeláciám uviedla nasledovné:
Projekt obnovy MsÚ - termín dokončenia stavebných prác na MsÚ v zmysle tohto projektu je
apríl 2019. Prebehlo tam viackrát verejné obstarávanie, bol vybratý víťaz, ale zmluva o dielo
s ním nebola uzatvorená. Dokonca zmluva, ktorú mal projektový manažment, je neplatná.
Poslanci dostanú k tomuto podrobnú správu v termíne do 30 dní.
Projekt obnovy budovy bývalej nemocnice v súvislosti so schváleným úverom zo ŠFRB na
obstaranie nájomných bytov - žiadostí o nájomné byty je veľa. Bola tam uzatvorená zmluva
o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom budovy, ktorá je viazaná na termín dokončenia prác,
a to august 2019. Medzitým prišla žiadosť od investora o predĺženie termínu dokončenia prác
do 12/2020. Byty v tomto roku nebudú.
Parkomat na tzv. zóne Stred - rokovanie prebehli už v decembri a druhé v januári.
Vlastníckou tejto zóny je p. Mišíková z hotela Panoráma od septembra 2018. Zatiaľ parkovné
po dohode s vlastníckou vyberá mesto. Rokovanie v januári 2019 - p. Mišíková chce pre svoj

hotel parkovisko, ďalší problém v tejto súvislosti sú autobusové zastávky, ktoré sú na jej
pozemku. Bude sa to musieť riešiť do budúcna. Ďalším problémom je samotné parkovanie
na tomto pozemku. Z ich strany bol návrh zobrať si pozemok do prenájmu do doby, kedy oni
začnú stavať.
Dodržiavanie VZN č. 7/2016 - sťažnosť zatiaľ na Pizzeriu Teplitz neprišla. Ústne boli
upozornení príslušníkmi MsP. Čo sa týka reklamného smogu - mala by byť iniciovaná zmena
tohto. VZN.

14. Rôzne
Krištof - prehodnotiť VZN č. 7/2016 je potrebné
Mgr. Lutka - či bude v Tepliciach pokračovať futbal, ako je to s MŠK. V Trenčianskych
Tepliciach máme zatiaľ pre deti Revel šport club.
Krištof - 23. 2. 2019 začínajú v hoteli Panoráma kultúrne podujatia - soboty v Panoráme
každú druhú sobotu
Ing. Takáč - apeloval na občanov SNP 1- 5 kvôli vývozu polopodzemných kontajnerov prístupová cesta k nim, aby bola počas vývozu voľná a neparkovali tam autá . K problematike
vývozu odpadu sa vyjadrila aj PaeDr. Kresánková.
Primátorka mesta uviedla, že počas kalamity - napadnutia snehu bol vývoz odpadu sťažený,
najmä na uliciach v kopcoch. Polopodzemné kontajnery boli dodané od dvoch dodávateľov,
sú 2 hniezda. Ďalej uviedla, že problém počas zimy je aj odhŕňanie chodníkov a s takou
technikou, ako Technické služby majú.
Mgr. Fedorová - uviedla, že na Základnej škole bude usporiadaná školská zábava dňa 16. 2.
2019.
Primátorka mesta ešte poďakovala zamestnancom Technických služieb za upratanie mesta
po silvestrovskej noci. Ďalej uviedla, že bolo vybudované na sídlisku SNP klzisko za pomoci
hasičov. Zároveň požiadala predsedov jednotlivých komisií o oznámenie termínu prvého
zasadnutia komisie, nakoľko by sa ho chcela zúčastniť. Treba riešiť sťažnosti na parkovanie
ZŤP, reklamný smog.
Ing. Holá - uviedla, že pri riešení reklamného smogu a umiestňovaní reklám treba dbať na to,
aby bola reklama umiestňovaná tak, aby nebola v ceste a nezavadzala. Zároveň požiadala, či
by sa na webovej stránke mesta nemohli zverejňovať termíny zasadnutia komisií, nakoľko sú
komisie verejné.
Primátorka mesta sa spýtala p. poslankyne Ing. Holej, či aj v minulosti niečo takého žiadala.
Odpoveď bola nie.
Mgr. Fedorová - uviedla, že bola členkou komisie sociálnej v minulosti a prejednávali aj citlivé
údaje.
Primátorka mesta uviedla, že časť komisie môže byť verejná a časť aj neverejná, podľa toho,
čo je predmetom rokovania komisie.
Ing. Takáč - pre zverejňovanie termínov komisií je potrebné si určiť určité pravidlá.
Prednostka MsÚ uviedla, že tak ako termíny zasadnutia komisií i zápisnice z komisií sa budú
zverejňovať na webovej stránke.
Priebeh celého zasadnutia MsZ nájdete tu: https://voutu.be/DukQ oPI0v9E

15. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania, primátorka poďakovala poslancom za
účasť a ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva.

JUDr. Eva Kvocerová
prednostka MsÚ

Mgr. Zuzana Frajková Dur leková
primátorka mesta

Overovatelia:

Bc. Nikola Kontrová

Roman Krištof

Zapísala: Ing. Anna Hudcovská
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