Zápisnica z Komisie pre cestovný ruch
dňa 27. 02. 2019 o 15,30 hod.
Prítomní:
• predseda komisie:
• členovia:

• garant:
Prizvaní:

Jozef Raučina
Roman Krištof
Andrej Puček
Mgr. Silvia Howarth Kelnárová
Pavol Malíček
Miroslav Ďatko
Havelková Silvia, Mgr.
Zdenko Kostka
Vladislava Pevná

Program*:
1. Privítanie a predstavenie prítomných.
2. Predstavenie dokumentu Návrh dlhodobých a krátkodobých cieľov komisie.
2. Reklamný smog.
3. Projekt Mesto – záhrada.
4. Daň z ubytovania.
5. Krátkodobé a dlhodobé ciele a rôzne.
1. Privítanie a predstavenie prítomných.
Predseda komisie privítal prítomných. Okrem členov komisie boli prizvaní riaditeľ Technických služieb
Trenčianskych Teplíc, Zdenko Kostka a sl. Vladimíra Pevná, ktorá sa nedopatrením nedostala medzi
navrhovaných členov komisie. Prizvané, ale ospravedlnené boli aj pani prednostka MsÚ, JUDr. Eva
Kvocerová a pani primátorka, Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková.
Predseda vyzval prítomných, aby sa stručne predstavili ostatným členom komisie.
2. Predstavenie dokumentu Návrh dlhodobých a krátkodobých cieľov komisie.
Predseda prečítal dokument Návrh dlhodobých a krátkodobých cieľov komisie, ktorý vytvorili p.
Kelnárová a p. Raučinom. Prítomní boli s dokumentom oboznámení, predseda ich vyzval, aby sa k
nemu vyjadrili.
p. Malíček: električka – pekný návrh
sl. Pevná: električka by mala nadväzovať na spoje
p. Raučina: prebehli rokovania s TREŽ, k tomu by nechal vyjadriť sa p. primátorku
Raučina:
Snahou komisie navrhovať a pracovať na riešeniach vytvárajúcich pozitívne podnikateľské prostredie,
a to i pre menších podnikateľov a živnostníkov, nastavenie podmienok pre širokú participáciu
obyvateľov i podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti a záujmu o podnikanie v meste.
Cieľom bude vytvoriť skutočne funkčné a živé mesto s pracovnými a živnostenskými príležitosťami,
obohatenie demografie o vrstvu v produktívnom veku pracujúcou v meste a tak systematicky
pracovať na atraktívnosti nášho mesta ako kúpeľnej a turistickej destinácie.

Záleží nám na tom, aby boli všetky aktivity na podporu CR vykonávané finančne hospodárne
efektívne, a transparentne to znamená že budeme vždy odporúčať začať projekt v „skromnejšej“
finančne nenáročnejšej verzii, následne zhodnocovať a na základe merateľných kritérií rozširovať
aktivity. Komisia bude tiež aktívne vyhľadávať možnosti financovania projektov z iných ako
mestských zdrojov.
Prioritou je podpora aj menších podnikateľov, keďže väčší sú členmi OOCRTT.
OOCRTT má vypracovanú koncepciu, s ktorou predseda viac-menej súhlasí, ale bola šitá na mieru
práve tým väčším podnikateľom. Bol by rád, keby bolo založené združenie práve menších
podnikateľov, a ten by sa stal súčasťou resp. členom OOCRTT.
Predseda sa spýtal na pripomienky k dokumentu.
sl. Pevná: doplnila by výstavbu verejných toaliet
p. Krištof: verejnejšie fórum, aby sa mohli vyjadriť aj ďalší občania
p. Kelnárová: stratégia je výborná, Teplice sú vnímané ako celok, spojenie verejného, súkromného a
občianskeho sektora
p. Krištof: chýba zapojenie tých malých
Predseda navrhol zmenu programu, keďže p. prednostka a primátorka neprišli.
1. Privítanie a predstavenie prítomných.
2. Predstavenie dokumentu Návrh dlhodobých a krátkodobých cieľov komisie.
2. Reklamný smog.
3. Projekt Mesto – záhrada.
4. Daň z ubytovania.
5. Krátkodobé a dlhodobé ciele a rôzne.
Dal hlasovať o zmene programu, čo prítomní jednohlasne schválili. (*Program bol upravený aj
v úvode zápisnice.)
3. Reklamný smog
Reklamný smog bol kategoricky zakázaný. Právo každého podnikateľa je odprezentovať sa. Nechce,
aby sa vrátili veci naspäť, ale urobiť v tom poriadok a zmäkčiť ich. Treba definovať, aké veľké majú
reklamy byť, ich počet, ako majú vyzerať, kde majú byť umiestnené. To, že návštevníkom zavadzajú je
nezmysel, lebo to by tam nemohli byť ani lampy, ani lavičky či koše. Dôležité je to najmä pre
prevádzky, ktoré sú zastrčené.
p. Puček: išlo najmä o prevádzky od Paxu vyššie, chápe, že zastrčené prevádzky to majú ťažké, treba
si určiť podmienky, určiť miesto atď.
p. Malíček: rovnaký vizuál
p. Ďatko: navrhol umiestnenie na lampách
Nasledovala diskusia.
p. Raučina: navrhol, aby Mesto kúpilo rovnaké tzv. áčka, ktoré by si mohli podnikatelia od mesta
zakúpiť. Architekt mesta v spolupráci s bližšie neurčenou školou (umeleckého zamerania) riešia návrh
áčiek. VZN treba zmeniť a upraviť tak, aby bolo prijateľné pre všetkých, plnilo účel a bolo estetické.
p. Krištof: celkom nesúhlasí a je rád, že sa mesto vyčistilo. VZN bol dobrý krok, ale po roku sa ním
treba zaoberať. Vyzdvihol úpravu fasády Kaštieľa. Vešať na lampy nie. Ak sa vrátiť k áčkam, tak v
jednotnom dizajne. Určite to treba regulovať.
p Kelnárová: rovnaký dizajn by bol výborný, musí to byť estetické
p. Puček: Kúpele poskytli stenu Hotela Slovakia, kde sú názvy prevádzok. Baner Hammmamu pri
hlavnej ceste, museli dať dolu
p. Raučina: treba zistiť, koľkí podnikatelia by naozaj mali o áčka záujem, aby ich Mesto nekúpilo
zbytočne veľa

Uznesenie 1/1/2019
Komisia odporúča pravidlá zmäkčiť. Odporúča, aby architekt mesta navrhol dizajn a miesto reklamy.
Reklamy odporúča zakúpiť Mestom, od ktorého si ich podnikatelia môžu odkúpiť.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
3. Projekt Mesto – záhrada.
p. Kelnárová: v minulosti boli Teplice plné záhonov, kvitli, výsadba chýba, treba jedného záhradníka
p. Raučina: chceli by sme, aby boli Teplice krajšie. TSM polievajú.
p. Kostka: zisťoval, že sa každý rok kupovali rovnaké kvety. Pani primátorka i prednostka by chceli
záhony obnoviť, takže už tento rok sa už bude vykonávať iná výsadba
p. Raučina: privítal by skleník, kde by mohli kvety zimovať, kde by boli sadenice
p. Kostka: my máme dobrého záhradníka, no nemohol realizovať
p. Kelnárová: Teplice musia kvitnúť
p. Raučina: námestie je veľká betónová plocha, problémy s fontánou
p. Kostka: na fontáne je prehnaná technológia s veľkými únikmi vody za 24 hod. uniknú 3 m3 vody.
Bude sa to riešiť.
p. Raučina: chýba tu fontána, ktorá osviežuje vzduch
p. Krištof: nemáme trávniky, ale lúky
p. Kelnárová: trend sú lúky, ale upravené
p. Kostka: chýbajú zakomponované osviežovače vzduchu
p. Ďatko: nadhodil diskusiu vývozu odpadu a požiadal, aby poslancami na MsZ bolo navrhnuté v
letných mesiacoch vyvážanie kontajnerov zo zadnej strany budov na námestí. Navrhol tiež, aby
zásobovanie na námestí bolo možné do 11,00 hod.
p. Puček: len architektonická štúdia bude stáť veľa
Uznesenie 1/2/2019
Komisia odporúča MsZ, aby vyčlenilo finančné zdroje na architektonickú štúdiu s cieľom zvyšovania
udržiavanej mestskej zelene.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
P. Kostka odišiel, keďže na neho už neboli otázky.
4. Daň z ubytovania
p. Raučina: nie je tu p. prednostka, takže táto téma dnes len okrajovo
p. Puček: nemyslím si, že pravidlá sú u nás pre podnikateľov tvrdé. Je pravda, že tí, čo platia, by
očakávali viac upravené chodníky a zeleň.
p. Raučina: malí sa vyhýbajú plateniu dane
p. Puček: skôr by videl pozitívnu motiváciu, aby bolo vidno, na čo boli financie použité. Nie sú účelovo
viazané.
p. Krištof: väčšina išla do OOCRTT
p. Raučina: chceme zefektívniť výber a zvýšiť daň za ubytovanie, Piešťany majú 1,50€
p. Puček: čo to znamená? Sú existujúce cenníky 2019, meniť ich počas roka je veľmi ťažké, aj keď je to
len prenesenie rozhodnutia MsZ
p. Raučina: došlo k zníženiu DPH, takže hotely majú vyššie tržby
p. Puček: hotely áno, ale kúpele sú oslobodené od dane z ubytovania
5. Krátkodobé a dlhodobé ciele a rôzne
p. Krištof: málo investujeme do trvalých vecí, veľa do takých, ktoré trvajú 2 -3 dni
p. Havelková: OOCR má nastavené pravidlá, nemôže investovať napr. do výstavby
p. Kelnárová: chýba monitoring veľkých podujatí, aj keď je chválitebné, že sme sa snažili nahradiť
bývalý filmový festival, treba ho merať, skúšať, vyhodnocovať. Investovať do toho, čo je vidno.

p. Havelková: vysvetlila, že kapitálové výdavky je možné získať až v novembri, ak vôbec budú
schválené. Tiež krátko informovala o možnostiach realizácie projektov cez OOCRTT
p. Raučina: podľa stratégie by sa mala OOCRTT spolupracovať s malými podnikateľmi
p. Havelková: zatiaľ nebola doručená žiadna oficiálna žiadosť do OOCRTT, ktorá by bola odmietnutá
p. Havelková: vysvetlila množstvo podujatí na námestí a problémy ich realizácie - slnko, dážď, vietor,
chýbajúce zázemie pre účinkujúcich
diskusia k súčasnému stavu na námestí
p. Krištof: otázka k existujúcim dreveným stánkom
p. Havelková: vysvetlila ich komplikované použitie
p. Krištof: 5 - 6 stánkov trvalo na námestí ako tržnica cez víkend
p. Puček: cez víkend ok, ale počas pracovných dní to nemôže byť prázdne
p. Puček sa vyjadril ešte k DSZS – kúpalisko: nie je jednoduché, treba myslieť na majetko-právne
vzťahy. Mesto nemá na to vplyv.
p. Raučina: vyzdvihol dôležitosť plaveckého bazéna, treba vyvolať diskusiu
p. Kelnárová: treba iniciovať rokovania, keby to bolo mestské kúpalisko, možno by to šlo
p. Krištof: utópia, radšej riešiť vstup do mesta
Predseda sa s prítomnými rozlúčil a poďakoval im za účasť.

Zapísala: Silvia Havelková

v. r. Jozef Raučina
predseda komisie

