Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 12. marca 2019

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

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.

Otvorenie a schválenie programu
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 30. januára 2019
3. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 9/1/2016 a schválenie
príslušnosti na posudzovanie žiadostí o dotáciu z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske
Teplice.
4. Informatívna správa o vymenovaní nových členov dozornej rady spoločnosti Termia s.r.o.
5. Informatívna správa o vymenovaní nových členov dozornej rady spoločnosti Televízia
Trenčianske Teplice s.r.o.
6. Informácia o nájomnom vzťahu medzi Mestom Trenčianske Teplice a NOMAR s.r.o. (BianKa
plus, s.r.o.)
7. Informácia o financovaní občianskeho združenia „Mestský športový klub Slovan Trenčianske
Teplice“
8. Interpelácie
9. Rôzne
10. Záver

1.

Otvorenie a schválenie programu
Primátorka mesta privítala poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných a
otvorila zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo zvolané 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 Filipa Vavra a pani
poslankyňu Michaelu Fedorovú. Za skrutátorky pani Zdenu Bunčákovú a pani Soňu Kresánkovú, za
zapisovateľku pani Soňu Husárovú. Ďalej primátorka uviedla, že program zasadnutia MsZ bol
zverejnený, doručený poslancom a dala hlasovať o programe, tak ako bol zverejnený.
Uznesenie č. 24/111/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Primátorka mesta sa spýtala, či má niekto návrh na doplnenie, resp zmenu programu.
Následne poslankyňa Holá konštatovala k programu rokovania, že z desiatich bodov je päť bodov
obligatórnych, štyri informatívne a jeden bod má záväzný charakter a vzhľadom na neschválený
rozpočet je podľa jej názoru nepodstatné o ňom rokovať a ďalej sa pýtala, že prečo sa koná
zastupiteľstvo, keď sa mala konať pracovná porada k návrhu rozpočtu
Primátorka mesta uviedla, že pokiaľ sa jedná len o konštatovanie a nie návrh na zmenu programu,
tak sa jej pripomienke bude venovať v bode „Rôzne“.

2.

Správa o kontrole
plnenie
uznesení zo zasadnutia
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 30. januára 2019

Mestského

zastupiteľstva

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že na poslednom zasadnutí MsZ bolo prijatých 23 uznesení, 22
bolo splnených a 1 sa plní. Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 25/111/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 30. januára 2019.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

3.

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 9/1/2016 a schválenie
príslušnosti na posudzovanie žiadostí o dotáciu z finančných prostriedkov Mesta
Trenčianske Teplice
Primátorka mesta uviedla, že v zmysle VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice žiadosti na poskytnutie dotácie prerokuje
príslušná komisia pri MsZ, v kompetencii ktorej je posudzovanie žiadostí o dotáciu.
Dňa 20.01.2016 MsZ prijalo uznesenie č. 9/1/2016, ktorým schválilo Komisiu školstva, športu a kultúry
pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach ako príslušnú komisiu na posudzovanie žiadostí o dotáciu
z finančných prostriedkov mesta.
Návrh na zrušenie uznesenia č. 9/1/2016 je predložený z dôvodu, že po komunálnych voľbách 2018
boli v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriadené nové komisie pri MsZ
a Komisia školstva, športu a kultúry zanikla.
Príslušnosť a kompetenciu na prerokovanie žiadostí o dotáciu z finančných prostriedkov mesta
navrhujeme nasledovne:
žiadosti, ktoré sa týkajú školstva, kultúry a cirkvi prerokuje Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev,
žiadosti, ktoré sa týkajú športovej činnosti prerokuje Komisia pre šport a mládež,
žiadosti, ktoré sa týkajú životného prostredia prerokuje Komisia pre životné prostredie a ochranu
prírody.

Uznesenie č. 26/111/2019

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) ruší uznesenie MsZ č. 9/1/2016 zo dňa 20.01.2016, ktorým schválilo Komisiu školstva, športu
a kultúry pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach ako príslušnú komisiu, v ktorej kompetencii je
posudzovanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
b) schvaľuje :
•
Komisiu pre školstvo, kultúru a cirkev pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach ako príslušnú
komisiu, v kompetencii ktorej je posudzovanie žiadostí o dotácie, týkajúcich sa školstva,
kultúry a cirkvi.
•
Komisiu pre šport a mládež pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach ako príslušnú komisiu,
v kompetencii ktorej je posudzovanie žiadostí o dotácie, týkajúcich sa športovej činnosti.
•
Komisiu pre životné prostredie a ochranu prírody pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach
ako príslušnú komisiu, v kompetencii ktorej je posudzovanie žiadostí o dotácie,
týkajúcich sa životného prostredia.
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 11
•
Za: 11
•
Proti: 0
•
Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
•
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

4.

Informatívna správa o vymenovaní nových členov dozornej rady spoločnosti Termia s.r.o.

Primátorka mesta uviedla, že vzhľadom k novému zloženiu mestského zastupiteľstva, je
potrebné informovať mestské zastupiteľstvo o novom zložení dozornej rady. Valné zhromaždenie
Termie s.r.o. schválilo členov:
1. Roman Krištof
2. Ing. Filip Vavro
3. Jozef Raučina
Po otvorení diskusie p. Martinková podala pozmeňujúci návrh, ktorým vyjadrila, že mestské
zastupiteľstvo musí najprv odvolať pôvodných členov a následne schváliť nových.

Uznesenie č. 27/111/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) schvaľuje odvolať členov dozornej rady spoločnosti Termia s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach:
1. Petra Ďuri nu
2. Ing. Katarínu Holú
3. JUDr. Katarínu Martinkovú
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Krištof)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
b)

schvaľuje členov dozornej rady spoločnosti Termia s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach:
1. Romana Krištofa
2. Ing. Filipa Vavra
3. Jozefa Raučinu

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Krištof)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

5.

Informatívna správa o vymenovaní nových členov dozornej rady spoločnosti Televízia
Trenčianske Teplice s.r.o.

Primátorka mesta uviedla, že vzhľadom k novému zloženiu Mestského zastupiteľstva, je potrebné
informovať Mestské zastupiteľstvo o novom zložení dozornej rady. Valné zhromaždenie Televízia
Trenčianske Teplice s.r.o. schválilo členov:
1.
2.

Ing. Maroš Greguš
Mgr. Martin Brezovák

Po otvorení diskusie p. Martinková opätovne podala pozmeňujúci návrh. Dôvodom bolo rovnako ako
v bode 4, že mestské zastupiteľstvo musí najprv odvolať pôvodných členov a následne schváliť
nových.
Uznesenie č. 28/111/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.)schvaľuje odvolať členov dozornej rady spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice s.r.o.
1. Monika Pšenčíková
2. Pavol Sirotný

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Krištof)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
b.)schvaľuje členov do dozornej rady spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice s.r.o.
1. Ing. Maroš Greguš
2. Mgr. Martin Brezovák
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Krištof, Greguš, Brezovák)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

6.

Informácia o nájomnom vzťahu medzi Mestom Trenčianske Teplice a NOMAR s.r.o. (BianKa
plus, s.r.o.)

Primátorka mesta priblížila materiál o predmetnom nájomnom vzťahu, citujeme:

Pokiaľ ide o príslušnú nájomnú zmluvu, treba začať od toho, že Nájomnou zmluvou zo dňa 23 04.2009
bol medzi mestom Trenčianske Teplice ako prenajímateľom a spoločnosťou NOMAR s.r.o., IČO:
35 841 354 ako nájomcom založený nájomný pomer vo vzťahu k nehnuteľnostiam bližšie
špecifikovaných v bode 4.2) Nájomnej zmluvy. Samotnému uzatvoreniu Nájomnej zmluvy
predchádzalo prijatie uznesenia č. 5/1/2009 zo dňa 29.01.2009 Mestským zastupiteľstvom mesta
Trenčianske Teplice. Ďalej budem používať už len pojem „uznesenie“. Podľa prijatého uznesenia mali
byť základné podmienky nájomného pomeru zadefinované nasledovne:
doba nájmu 40 rokov;
investície do majetku mesta v objeme 20 mil. Sk;
povinnosť nájomcu začať s investíciami najneskôr do jedného roka od podpisu zmluvy;
výška nájomného počas prvých 20 rokov nájmu 500 tis. Sk /16.597 €, počas druhých 20
rokov nájmu navýšenie o 50%, t.j. 750 tis. S k /24.895 €;
nájomné pravidelne ročne valorizované o % inflácie zverejnené Štatistickým úradom SR;
po uplynutí 20 rokov trvania nájmu záväzok nájomcu investovať ročne do majetku mesta
minimálne 0,5% z východiskovej hodnoty nehnuteľností s navýšením o príslušné % inflácie;
zákaz postúpenia svojich práv a povinností zo strany nájomcu na inú právnickú osobu bez
súhlasu mesta;
spolupráca s MŠK podľa vzájomne odsúhlasených harmonogramov ich činnosti;
umožnenie podujatí organizovaných mestom podľa požiadavky predloženej v primeranom
časovom predstihu;
prevzatie zamestnancov mesta v športovom areáli do pracovného pomeru;
stavebné úpravy len so súhlasom mesta;
predkupné právo nájomcu po ukončení doby nájmu resp. skôr, ak by mesto malo záujem
areál predať;
možnosť odstúpenia od zmluvného vzťahu zo strany mesta:
*
neplatenie nájomného;
*
užívanie športového areálu v rozpore s podnikateľským zámerom, ktorý je súčasťou zmluvy;
*
vykonanie stavebných úprav bez súhlasu mesta;
*
postúpenie svojich práv a povinností bez súhlasu mesta inej právnickej osobe;
*
zmena účelu nehnuteľností;
*
ostatné štandardné podmienky podľa Občianskeho zákonníka.

A teraz mi dovoľte niekoľko slov k samotnej nájomnej zmluve a k je j niektorým vybraným
ustanoveniam:
predovšetkým považujem za zvláštne, že v prípade príslušnej nájomnej zmluvy, ktorá sa dotýka
nakladania s majetkom nášho mesta, sa je j účastníci snažili túto zmluvu utajiť resp. sa dohodli, že
obsah zmluvy bude dôverný a informácie v nej obsiahnuté alebo s ňou súvisiace sa budú považovať
za dôverné informácie. Z môjho pohľadu sa jedná o absolútne neprístupné dojednanie, aby sa pred
občanmi nášho zamestnanca a vlastne aj pred samotnými poslancami utajovala táto nájomná zmluva
pod „rúškom“ akýchsi dôverných informácii. Bolo by zaujímavé vedieť, čo osoby, ktoré túto zmluvu
uzatvorili, viedlo k takémuto postupu ... Treba si totiž uvedomiť, že sa bavíme o „celkom normálnej klasickej“ nájomnej zmluve ohľadne majetku nášho mesta a nejedná sa o žiadnu výnimočnú, či
zvláštnu zmluvu využívajúcu napr. duševné vlastníctvo, či know-how;
v bode 2.2) zmluvy sa hovorí o dobe nájmu minimálne 20 rokov, hoci poslanci uznesením
schválili dobu nájmu 40 rokov. Treba však súčasne povedať, že nájomná zmluva je skutočne
uzatvorená na obdobie 40 rokov;
v bode 8.2) zmluvy je uvedené, že nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu na svoje
podnikateľské účely. Nie je tu žiadne obmedzenie o akú podnikateľskú činnosť sa ešte môže jednať
o akú už nie. Takže je len na rozhodnutí a vôli nájomca akú činnosť bude v predmetnom areáli, po
splnení príslušných zákonných a iných podmienok, realizovať. Netreba už snáď ani zdôrazňovať, že
sa teda vôbec nemusí jednať len o športovú, ubytovaciu a reštauračnú činnosť, ale kľudne
o akúkoľvek inú činnosť. Jediným obmedzením je, že sa musí jednať o činnosť v súlade s Víziami
a cieľmi predloženého Podnikateľského zámeru nájomcu. A keďže Vízie a ciele predloženého
Podnikateľského zámeru nájomcu sú formulované rovnako vlažne ako samotný bod 8.2) /napr za
víziu a ciel sa považuje získanie širokého portfólia klientov a zákazníkov aktívnym lobingom, firemné
hry, školy v prírode, orientácia na SR a ČR, či všeobecne uvedené poskytovanie zázemia športovým
klubom), je naozaj teraz ťažko predvídateľné aká činnosť môže byť zo strany nájomcu v areáli
v budúcnosti vykonávaná;
podľa bodu 9.3) zmluvy je nájomca povinný riadne a včas uhrádzať nájomné, t. j. štvrťročne
podľa bodu 5.5). Podľa mojich vedomostí však nájomca celú sumu nájomného uhrádzal len jednou
platbou v rámci posledného štvďroku;
podľa bodu 9.5) je nájomca oprávnený poskytnúť na základe ústne uzatvorenej zmluvy, či
dohody, predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez toho, aby na to bol potrebný súhlas mesta
Môže sa nám teda teoreticky ľahko stať, že v istom okamžiku ako vlastník a prenajímateľ ani
nebudeme vedieť kto vlastne predmetný areál ako „podnájomca“ užíva. Pritom poukazujem na to, že
podľa prijatého uznesenia mal platiť zákaz postúpenia práv a povinností zo strany nájomcu na inú
právnickú osobu bez súhlasu mesta. Dokonca podľa bodu 9.5) zmluvy platí, že súhlas mesta sa
nevyžaduje ani v prípade písomnej zmluvy o podnájme, ak sa jedná o spriaznenú osobu s bývalým
nájomcom. Ešte raz ale pripomínam, že poslanci BEZ výnimky schválili zákaz postúpenia práv a
povinností zo strany nájomcu na inú právnickú osobu bez súhlasu mesta;
v bode 9.9) je stanovená povinnosť nájomcu príslušné nehnuteľnosti poistiť. V zmluve však
nenájdete zmienku o tom, o aké poistenie sa má jednať, dokedy tak má nájomca urobiť, aká má byť
výška poistného plnenia, v koho prospech má byť poistná suma vinkulovaná a či ide o povinnosť na
celú dobu trvania nájomného pomeru. Už vôbec nenájdete povinnosť nájomcu preukázať
prenajímateľovi splnenie tejto povinnosti;
v bode 9.21) meste vyjadruje už vopred súhlas so stavebnými úpravami a zmenami na objekte,
ktoré musia byť síce v súlade s Podnikateľským zámerom nájomcu, avšak bez toho, aby sme poznali
ich presný rozsah, špecifikáciu, či dopad na predmetný areál ako celku. Napriek uvedenému však
podľa bodu 9.22) vzniká nájomcovi po skončení nájomného pomeru PRÁVO požadovať od mesta
zaplatenia protihodnoty toho, o čo sa takýmito investíciami, o ktorých v podstate skoro nič nevieme,
má resp. mala zvýšiť hodnota daných nehnuteľností, a to do troch mesiacov odo dňa skončenia
nájomného pomeru. Čo je však úplne zarážajúce je fakt, že výška takéhoto zhodnotenia má byť
určená podľa znaleckého posudku vyhotoveného znalcom určeným NÁJOMCOM. Druhá vec, ktorá je
zarážajúca, je to, že podľa prijatého uznesenia mal byť nájomca oprávnený urobiť stavebné úpravy len
so súhlasom mesta;
v bode 9.24) je síce dojednaná povinnosť nájomcu investovať do predmetu nájmu 20,000.000,Sk, ale už tu absentuje povinnosť nájomcu začať s investíciami najneskôr do jedného roka od podpisu
zmluvy v zmysle prijatého uznesenia. Rovnako za povšimnutie stojí fakt, že podľa zmluvy vôbec
nevieme o aké investície sa má jednať a do čoho;
podľa bodu 10.2.) má mať MŠK právo užívať predmetný areál na základe osobitnej zmluvy, ale
nie je v tejto nájomnej zmluve vôbec uvedené akú časť areálu, za koľko a za akých podmienok.
Rovnako tak ani v samostatnej zmluve, ktorej účastníkom je mesto, MŠK a vtedy ešte NOMAR, s.r.o.
nie sú uvedené žiadne cenové podmienky, či iné podmienky užívania okrem toho, že MŠK je

oprávnené využívať futbalové ihriská, telocvičňu a šatne. To je celá akože dohoda, ktorá má MŠK
umožniť využívanie toho areálu. Tak kto tu likviduje šport v Tepliciach? Kto podpísal takúto zmluvu
a umožnil takýto režim? Súčasné alebo predchádzajúce vedenie mesta???;
a znovu musím poukázať na bod 12.4.), ktorý umožňuje nájomcovi previesť všetky práva
a povinnosti z nájomnej zmluvy na s ním spriaznenú osobu, a to aj bez súhlasu mesta. Áno, zmluva
obsahuje presne takéto zmluvné dojednanie napriek tomu, že opakujem: poslanci uznesením schválili
zákaz postúpenia práv a povinností zo strany nájomcu na inú právnickú osobu bez súhlasu mesta;
poslanci uznesením schválili nasledovné dôvody, ktoré mali mestu umožniť odstúpiť od
zmluvného vzťahu s nájomcom:
*
neplatenie nájomného;
*
užívanie športového areálu v rozpore s podnikateľským zámerom, ktorý je súčasťou zmluvy;
*
vykonanie stavebných úprav bez súhlasu mesta;
*
postúpenie svojich práv a povinností bez súhlasu mesta inej právnickej osobe;
*
zmena účelu nehnuteľností;
*
ostatné štandardné podmienky podľa Občianskeho zákonníka;
Ak si však pozorne preštudujete celý bod 13), nenájdete tu ako dôvod odstúpenia mesta od
zmluvy v podstate ani jeden z uvedených dôvodov. To už považujem za doslova obchádzané vôle
poslancov a obchádzanie prijatých podmienok v zmysle prijatého uznesenia;
za neuveriteľné považujem aj dojednanie podľa bodu 13.4), ktoré má umožňovať nájomcovi
ďalšie pokračovanie trvania nájomného pomeru o ďalších 5 rokov, a to paradoxne dokonca aj za
situácie, ak by nájomnú zmluvu predčasne ukončil - vypovedal samotný nájomca. Dokonca mesto je
povinné uplatnené právo nájomcu na ďalšie trvanie nájomného pomeru rešpektovať;
bod 14) nemôžem nazvať inak ako výhru v lotérii pre nájomcu. Nájomcovi totiž vznikne právo na
kúpu predmetu nájmu, a to automaticky po tom, ako si toto právo uplatní v lehote do 10 dní od
skončenia nájomného pomeru. A mestu v zmysle bodu 14.5) a 14.6) vznikne povinnosť na uzavretie
kúpnej zmluvy. V tomto ohľadne už len na dokreslenie situácie musím poukázať na bod 14.6.4), podľa
ktorého dokonca nájomca ako budúci kupujúci by mal nadobudnúť vlastnícke právo k hnuteľným
veciam BEZODPLATNE. Áno, zopakujem, BEZODPLATNE. A už na úplné dotvorenie obrazu o tejto
nájomnej zmluve si treba pozorne prečítať bod 14.6.5) a dojednaný spôsob určenia budúcej kúpnej
ceny podľa znaleckého posudku vyhotoveného osobou vybranou nájomcom ako budúcim kupujúcim.
Takže takéto podmienky predchádzajúce vedenie mesta „dohodlo" s nájomcom;
a teraz k bodu 15), t. j. k dojednaniu o predkupnom práve. Podľa bodu 15.6) platí, že nájomca je
oprávnený uplatniť predkupnú právo k nehnuteľnostiam kedykoľvek po uplynutí 20 rokov odo dňa
uzavretia nájomnej zmluvy stým , že v takomto prípade vznikne mestu podľa bodu 15.7.) povinnosť
previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam do 60 dní odo dňa uplatnenia predkupného práva zo
strany nájomcu. A teraz si porovnajme v tomto smere uznesenie prijaté poslancami. To hovorí, že
predkupné právo nájomcu po ukončení doby nájmu resp. skôr malo byť dohodnuté len pre prípad, ak
by mesto malo záujem areál predať Teda ide o zásadný rozdiel, nakoľko podľa formulácie bodu
15.6) nájomcovi automaticky vzniká PRÁVO na uplatnenie predkupného práva podľa tam uvedených
podmienok bez ohľadu na vôľu mesta ako vlastníka. Som presvedčená o tom, že znovu sa jedná
o zmluvné dojednanie, ktoré ide priamo proti vôli príslušných poslancov ako vtedajších zástupcov
občanov nášho mesta. Takže milí obyvatelia, skutočne sa treba riadne oboznámiť aj s touto nájomnou
zmluvou a až potom si vytvárať obraz napr. aj o športovom areáli. Opäť to totiž nie je súčasné vedenie
mesta, ktoré podpísalo zmluvu, ktorá umožňuje nájomcovi uplatniť si bez ďalšieho predkupné právo
na tento areál. A nebolo to ani súčasné vedenie mesta, ktoré nerešpektovalo podmienky prijaté
poslancami ohľadne nájomného pomeru;
a už len záverom, ospravedlňujem sa, ak som to v nájomnej zmluve prehliadla, ale nenašla som
ustanovenie, podľa ktorého by nájomca bol povinný umožniť mestu podujatia organizované mestom
podľa požiadavky predloženej v primeranom časovom predstihu. Takáto podmienka bola totiž tiež
schválená príslušným uznesením poslancami. Prosím, opravte ma, ak sa v zmluve uvedené
dojednanie nachádza;
nedá mi ešte nevyjadriť sa k prílohe č. 2 zmluvy. Som presvedčená o tom, že nikto z vás by tak
laxné nešpecifikoval hnuteľné veci, ktoré sa dávajú nájomcovi do nájmu a ktoré potom nájomca
dokonca môže bezodplatne nadobudnúť do svojho vlastníctva. Ak si totiž pozorne preštudujete napr.
položky pod č. 10 až 17, či celú ďalšiu stranu prílohy č. 2, nie je absolútne možné určiť o aké
konkrétne hnuteľné veci by sa malo jednať. Ide o tak všeobecnú špecifikáciu, pri ktorej nemožno ani
v teoretickej rovine ustáliť o čo sa jedná.
Vážení poslanci, vážení občania,
cieľom tohto môjho vyjadrenia a veľmi stručného exkurzu niektorými ustanoveniami nájomnej
zmluvy s nájomcom ohľadne športového areálu, nie je vyvolať diskusiu o platnosti, či neplatnosti tejto

zmluvy alebo je j ustanovení. To mi skutočne neprináleží. Mojím cieľom bolo upriamiť vašu pozornosť
aspoň na najvypuklejšie ustanovenia, ktoré sú podľa môjho názoru jednak pre mesto nevýhodné
alebo minimálne nevyvážané, a jednak ktoré sú rozporné s uznesením, ktoré som citovala na úvod.
Znovu si však treba uvedomiť, že túto zmluvu neuzatváralo súčasné vedenie mesta, ale zmluva je
z roku 2009. To napokon dostatočne vyplýva z uzatvorenej zmluvy. Zároveň som chcela zdôrazniť, že
od môjho nástupu ako primátorky sa na nájomnom vzťahu s nájomcom športového areálu nič
nezmenilo. Zmluva je presne taká ako ju uzatvoril predchádzajúci primátor a je presne v rovnakom
znení a v rovnakom režime ako pred dvoma rokmi, pred rokom ako aj v súčasnosti. Jediná zmena
nastala v tom, že zrazu nájomca žiada o úplné odpustenie nájomného. Vyvolávaná hystéria ohľadne
športového areálu údajne pre konanie, či nekonanie, súčasného vedenia mesta je tak nielenže celkom
neopodstatnená, ale hlavne lživá, zavádzajúca a rozporná so skutočnosťou.
Vzhľadom na to, že zo strany súčasného nájomcu bola mestu ešte v roku 2017, zdôrazňujem
v roku 2017, doručená žiadosť o akési vzájomné majetkové vysporiadanie vo vzťahu k príslušnému
areálu, považujem za potrebné a dôležité, aby sme najskôr dopodrobna vedeli akú zmluvu
predchádzajúci primátor uzatvoril, s akými zmluvnými dojednaniami a s akými možnými následkami
pre naše mesto. Rovnako tak je podľa môjho názoru potrebné, aby sme vedeli v akom reálnom
(stavebnotechnickom) stave sa príslušný objekt nachádza, a to jednak s ohľadom na doručenú
žiadosť nájomcu o vykonanie opráv ako aj s ohľadom na niektoré dojednania v zmluve, na ktoré som
tiež už dnes poukázala.
Ďalej primátorka mesta opísala sťažnosti, ktoré prijíma na MsÚ od občanov ohľadom stavu
predmetnej nehnuteľnosti a na stene boli premietnuté fotografie, ktoré poukazovali na zatečené steny
v komerčných priestoroch a oznámila prítomným, že fotodokumentáciu doručil nájomca.
Následne skonštatovala, že práve z časti odpovedala p. Holej ohľadom potreby konania zastupiteľstva
a verí, že je veľmi dôležité informovať verejnosť o tejto problematike a odovzdala slovo prednostke
mesta, ktorá doplnením vyzdvihla dôležité body v predmetnej zmluve
Primátorka mesta otvorila diskusiu.
Poslanec Krištof sa vyjadril, že sa nečuduje tejto nájomnej zmluve, nakoľko sa niečo podobné udialo
pri predaji akcií kúpeľov. Keď sa v tom čase domáhal právnej analýzy posudku akcií, neboli mu
poskytnuté žiadne informácie.
Primátorka mesta vyzvala poslankyňu Holú a Martinkovú, aby sa tiež vyjadrili k tomuto bodu.
Poslankyňa Holá sa vyjadrila, že ona nemá právne vzdelanie, aby porozumela rozsiahlym materiálom,
ktoré jej boli zaslané a body ktoré primátorka vyzdvihla ako dôležité označila vytrhnutými z kontextu
zmluvy a očakáva od primátorky mesta návrhy riešenia tejto situácie.
Poslanec Raučina položil otázku, že či sa zo spoločnosti niekto ozval, alebo odpovedal na výzvy.
Následne poopravil prednostku mesta, že celý areál je komerčný a zarábajúci.
Prednostka mesta podotkla, že podľa vyjadrenia správcu areálu, neprenajímajú areál a čakajú na
rokovanie s mestom, pričom nerozumie, prečo čakajú, keď každý podnikateľ chce svoju nehnuteľnosť
využiť naplno aby mu prinášala zisk.
Poslanec Raučina označil ako účelové tvrdenia, že sa neprenajima areál, keďže tam trénujú futbalisti.
Primátorka mesta doplnila, že čo sa týka stretnutí, žiadne neprebehli, lebo nikto neodpovedal na výzvy
smerujúce z mesta. V januári prišla žiadosť o odpustenie nájmu v plnej výške.
V súlade s rokovacím poriadkom, občania mesta požiadali prostredníctvom svojich zástupcov
o udelenie slova. Slovo dostali:
p. Ronec vyzval poslancov, aby boli súčinnejší pri rozhodovaní o otázkach mesta
p. Látal skonštatoval, že podľa jeho názoru, predmetná nájomná zmluva je neplatná, nakoľko
obchádza uznesenie 5/I/2009 a navrhol ďalšie kroky k vyriešeniu situácie
p. Mano skonštatoval, že treba urobiť nejaké kroky k vyriešeniu problému a požiadal hlavného
kontrolóra k zaujatiu stanoviska
p. Strieška sa vyjadril k materiálom k tomuto bodu a zhodnotil aká je situácia v areáli
p. Škvareninová požiadala mesto, aby si zobralo naspäť areál a aby ho mohli využívať mladí ľudia

Uznesenie č. 29111/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.) berie na vedomie informáciu o nájomnom
a spoločnosťou NOMAR s.r.o. (BianKa plus, s.r.o.)

vzťahu

medzi

Mestom

Trenčianske

Teplice

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
b.) schvaľuje vykonanie poslaneckej kontroly nehnuteľností „ Športový areál na sídlisku SNP",
prenajatých spoločnosti BianKa Plus, s.r.o. za účelom posúdenia ich stavebnotechnického
a vizuálneho stavu
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Holá)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
c.) doporučuje primátorke zabezpečiť zadanie objednávka na vypracovanie znaleckého posudku za
účelom posúdenia druhu a rozsahu investícií vynaložených zo strany nájomcu - spoločnosti BianKa
plus, s.r.o., prípadne jej právneho predchodcu, do športového areálu „ Športového areálu na sídlisku
SNP“.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Martinková, Holá)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

7.

Informácia o financovaní občianskeho združenia „Mestský športový klub Slovan
Trenčianske Teplice“

Primátorka mesta odovzdala slovo prednostke, ktorá predniesla, citujeme.
Materiály súvisiace s financovaním občianskeho združenia MŠK Slovan TT ste dostali v písomnej
podobe a tak ako je uvedené v dôvodovej správe, vzhľadom na šíriace sa nepravdy a dezinformácie
ohľadne financovania tohto občianskeho združenia a šíriacu sa paniku, že mesto už nebude
financovať futbal v TT, ktorá je v hrubom rozpore so skutočným postojom a záujmom mesta
financovať šport ako taký a v rámci neho aj futbal, bolo nevyhnutné zaradiť tento bod do programu
dnešného MsZ.

- MŠK Slovan TT je občianske združenie, ktoré založili fyzické osoby, a to bývalý primátor Štefan
Škultéty, pán Jaroslav Ružička a pán Boris Ančin.
Mesto Trenč. Teplice nie je zakladateľom tohto občianskeho združenia a ani podľa zákona byť
nemôže, lebo OZ môžu podľa §6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v platnom
znení založiť len fyzické osoby, a to najmenej v počte troch, z ktorých aspoň a 1 musí mať 18 rokov.
Existuje síce uznesenie MsZ č 22 z apríla roku 2009, na základe ktorého poslanci schválili VSTUP
mesta do občianskeho združenia, ktoré má v názve slovo „Mestský", ale schváliť vstup do
akéhokoľvek združenia neznamená jeho založenie.
Zdôrazňujem, že slovo „mestský" v akomkoľvek názve akéhokoľvek združenia automaticky
neznamená, že je to združenie či organizácia, ktorej zakladateľom je mesto. A táto skutočnosť má
následne rozhodujúci vplyv na spôsob jeho financovania, ako o chvíľu ozrejmím.
V apríli roku 2009, kedy poslanci, a verím tomu, že s dobrou vôľou podporiť šport všeobecne, teda nie
len futbal ale všetky športové oddiely, ktoré v tom čase vyvíjali aktivity, schvaľovali vstup do
občianskeho združenia, OZ ešte ani neexistovalo, MŠK bolo založené až 9.6.2009 a na MV
zaregistrované dňa 8.7.2009
Na základe komunikácie s ministerstvom vnútra, odborom vnútornej správy, konkrétne s poverenou
riaditeľkou odboru registrácie bolo mestu rovnako potvrdené, že mesto nemôže založiť OZ lebo to nie
je legislatívne možné a to, kto je členom akéhokoľvek OZ MV neskúma, ani nemá povinnosť to
evidovať, či zverejňovať a na druhej strane OZ nemá povinnosť zoznam členov MV predkladať, ani
zverejniť.
Takže nikto z nás nevie s istotou povedať a ani preukázať, kto je členom OZ, či tam nie sú napr.
občania z Kajmanských ostrovov, lebo aj to zákon umožňuje a či a aké právnické osoby sú jeho
členmi.
A teraz stručne k možnostiam spôsobu financovania OZ alebo akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby
mestom:
Buď je mesto zakladateľom právnickej osoby - v tom prípade môže priamo v rozpočte vyčleniť
položku pre takúto svoju právnickú osobu a určiť výšku financií na je j činnosť, ktorú MsZ schváli (podľa
§7 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení).
Mesto nie je zakladateľom právnickej osoby, teda sa nejedná o situáciu podľa §7 ods. 2 zákona
o rozpočtových pravidlách ale napriek tomu môže poskytnúť finančné prostriedky či už právnickej
osobe alebo aj fyzickej osobe prostredníctvom dotácií, avšak žiadatelia musia spĺňať podmienky na
ich pridelenie podľa Všeobecne záväzného nariadenia (podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení).
To, čo som práve uviedla, nie je môj súkromný názor alebo výmysel mesta ale zákonná úprava podľa
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorého zákonné ustanovenia som vám pred
chvíľou konkrétne uviedla ( potvrdená citáciou Ministerstva financií SR. odboru rozpočtovej regulácie
. uvediem v diskusii.)
To znamená, že doteraz nebolo financovanie MŠK z rozpočtu mesta podľa zákona správne. Nie je
pravda, že súčasné vedenie nechce financovať futbal alebo šport, súčasné vedenie chce a musí dať
financovanie MŠK do súladu so zákonom !
Za uvedené obdobie mesto zdaní všetkých občanov vložilo do MŠK sumu 335 347,-Eur, teda viac
ako 10 miliónov slovenských korún a plus 10 499,-Eur zaplatilo mesto v rokoch 2016 - 2018 za
údržbu športového areálu, napriek tomu, že areál má svojho nájomcu

Zaujímavosťou nie sú len čísla ale aj spôsob ako boli niektoré finančné operácie prevedené, napr. už
po voľbách v roku 2018 došlo k presunu finančných prostriedkov (17 950,-Eur) v prospech
MŠK z neúčinnej zmluvy (dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu podpísaný 28.11.2018,
uhradené financie boli ešte v ten istý deň, napriek tomu, že zmluva bola neúčinná, lebo zverejnená
bola až 6.12.2018, a teda účinná až 7.12.2018. Opakoval sa tak postup z februára alebo aj
z decembra roku 2016 alebo v roku 2016 bola zmluva o poskytnutí grantu podpísaná dňa 2.2.2016,
zverejnená až 25.2.2016 ale peniaze odoslané v deň podpisu 2.2.2016, dodatok č. 1 k zmluve
o poskytnutí grantu uzatvorený dňa 19.12.2016, dodatok nebol zverejnený, teda ie neúčinný, napriek
tomu platba bola vykonaná 21.12.2016 )
Takže ešte raz zdôrazňujem, že nie je pravdou, že mesto nechce financovať futbal, či šport, mesto len
chce dať financovanie MŠK do súladu so zákonom a preto mesto (23.1.2019) vyzvalo MŠK, keď
požiadalo dňa 15.1.2019 o dotáciu, aby tak ako iní žiadatelia o dotácie, predložilo mestu svoju žiadosť
v súlade s platným VZN
Dňa 31.1.2019 požiadalo MŠK o dotáciu z mesta vo výške 48 800,-Eur za predpokladu, že mesto
odpustí nájomcovi športového areálu 100% nájom vo výške 16 596,96,-Eur alebo dotáciu vo výške
65 800,-Eur za predpokladu, že mesto nájom nájomcovi neodpustí.
Tu treba zdôrazniť, že mesto nie je súkromná firma, ktorá sa môže rozhodnúť akokoľvek, mesto
nakladá s financiami všetkých občanov a je v súlade so zákonom o majetku obcí (138/1991) povinné
vynakladať verejné prostriedky hospodárne a efektívne, nie svojvoľne a dokonca v rozpore so
zákonom.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná, pre tak malú samosprávu s cca 4000 obyvateľmi, o najvyššie
požadované financie spom edzi všetkých žiadateľov o dotáciu, mesto dňa 12.2.2019 vyzvalo MŠK.
aby doplnilo svoju žiadosť o údaje (výzvu máte v materiáloch), ktoré by preukázali opodstatnenosť
výšky žiadanej dotácie od mesta.
Žiaľ, doteraz MŠK neposkytlo žiadané informácie.
Taktiež bolo MŠK vyzvané, aby sa zúčastnilo zasadania finančnej a športovej komisie, aby poslanci
a členovia komisií, ktorí budú o žiadostiach na poskytnutie dotácií rokovať, mali relevantné informácie,
žiaľ, nikto s MŠK sa nedostavil
Čiže v skratke povedané, mesto má platiť ale nemá možnosť sa pýtať za čo!
Namiesto súčinnosti a aj napriek výkladu mesta na interpeláciu jedného z poslancov, týkajúcu sa
financovania MŠK, ktorá je zverejnená na stránke mesta, MŠK rozpútalo nezmyselnú hystériu
a obviňuje mesto, že mesto nechce financovať futbal, že kvôli mestu futbal v TT zanikne a pod.
Mesto opakovane garantuje, že bude podporovať nielen šport a kultúru, ale všetky zmysluplné aktivity
v prospech detí a mládeže, ale šport nie je len futbal. Sme mesto s cca 4000 obyvateľmi, na
megalomanstvo tu nie je priestor a ani možnosti.
Mesto do návrhu rozpočtu pre dotácie na šport doposiaľ zahrnulo sumu z nájmu od nájomcu
športového areálu vo výške 16 600,-Eur, či je postačujúca alebo nie, k tomu sa mesto bude vedieť
vyjadriť až vtedy, keď MŠK preukáže opodstatnenosť výšky požadovanej dotácie, až následne sa
bude vedieť mesto vyjadriť, či je to v jeho možnostiach, pretože sa treba prikrývať iba takou perinou,
na akú máme....
Takže je na mieste otázka, či na miesto vyvolávania vášni a manipulácie s emóciami občanov nášho
mesta, by nemali zástupcovia MŠK, do času kým poslanci MsZ schvália rozpočet a dotáciu na ich
činnosť, pouvažovať nad využitím iných finančných zdrojov, ktoré uvádzajú vo svojej žiadosti ako
sponzorské a iné zdroje, ktoré sú určené na ich činnosť taktiež.

Na záver prednostka mesta prečítala mail, ktorý prišiel ráno v deň zastupiteľstva, v ktorom predseda
MŠK, Štefan Škultéty a podpredseda MŠK Jaroslav Ružička píšu, že MŠK ukončuje svoje pôsobenie
vo futbale a berie svoju žiadosť o dotáciu späť.
Primátorka mesta otvorila diskusiu k tomuto bodu.
-

-

-

Poslanec Lutka opísal stav futbalu ako samotného športu, fungovania MŠK a priebeh
stretnutia na športovej komisii
Poslanec Raučina potvrdil a rozvinul všetko čo povedal poslanec Lutka, taktiež interpretoval
názory občanov na MŠK
Primátorka mesta požiadala hlavného kontrolóra o opis jeho kontrolnej činnosti ohľadom MŠK
v rokoch 2015-2019
Hlavný kontrolór skonštatoval, že kontroloval rok 2013 a 2014 a od roku 2015, kedy bolo
financovanie zaradené ako samostatná položka v rozpočte mesta, nekontroloval financovanie
MŠK, nakoľko nebol požiadaný poslancami MsZ o vykonanie kontroly ako samostatnej
položky v rámci rozpočtu
Poslanec Krištof - nadviazal na poslanca Lutku, že táto situácia s ukončením MŠK sa dala
očakávať
Poslankyňa Martinková skonštatovala, že sa stotožňuje s poslancom Raučinom
Poslanec Greguš sa opýtal na faktúry a bločky od MŠK a na celkové zúčtovanie. Prednostka
mesta mu odpovedala, že existujú nejaké faktúry, ktoré sú žiaľ tak všeobecného charakteru,
že nemajú žiadnu výpovednú hodnotu
Poslankyňa Fedorová porovnala fungovanie a financovanie Rodinného centra Ovečka s MŠK

Primátorka mesta ukončila diskusiu poslancov a nastala päť minútová pauza.

V súlade s rokovacím poriadkom, občania mesta požiadali prostredníctvom svojich zástupcov
o udelenie slova. Slovo dostali:
-

-

-

-

p. Bábiková prečítala článok z aktuality.sk, kde bol rozhovor s p. Škultétym ohľadom futbalu
v Meste Trenčianske Teplice, link: https://sport.aktualitv.sk/c/386502/dalsia-nepriiemnost-preslovenskv-futbal-klubu-z-trencianskvch-teplic-hrozi-zanik/
p. Ronec skonštatoval, že v meste existujú aj iné športové aktivity ako futbal a zároveň obvinil
hlavného kontrolóra z nečinnosti pri kontrolovaní financovania MŠK.
Primátorka mesta odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý sa vyjadril, že on nemá
v kompetencii priebežnú kontrolu všetkých účtov v meste, že mu plán kontrolnej činnosti
schvaľuje mestské zastupiteľstvo, prípadne primátor mesta a všetky správy a výstupy sú
verejné a obháji si ich.
p. Látal skonštatoval zánik rôznych druhov športu v meste a navrhol kroky, ktoré by mali
poslanci mesta podniknúť
p. Mano sa vyjadril, že mestské zastupiteľstvo zlyhalo, keď neuložilo hlavnému kontrolórovi
kontrolu financovania MŠK a zároveň povedal, že poslanec, ktorý povie, že niečomu
nerozumie, nemá tam čo robiť
p. Strieška zhrnul financovanie MŠK a tiež navrhol aké kroky by malo mestské zastupiteľstvo
urobiť

Podrobný záznam nájdete na : https://www.voutube.com/watch?v=i2nGLseJD8l&feature=voutu.be

Uznesenie č. 30/111/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie informáciu o financovaní
občianskeho združenia „ Mestský športový klub Slovan Trenčianske Teplice“.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

8.

Interpelácie

Primátorka mesta uviedla, že podľa požiadavky poslanca Takáča prednesenej na predošlom rokovaní,
je na stránke mesta rubrika s interpeláciami poslancov aby boli verejné.
- Ing. Holá
1.

Chcem sa spýtať pani primátorky, ci sa už stretla s riaditeľom KTT ako zástupcom
najvýznamnejšieho podnikateľského subjektu v našom meste. Ak áno, vakom zmysle prebehlo
stretnutie, resp. stretnutia a ako predpokladáte, že sa bude vyvíjať ďalšia spolupráca?
2. Vzhľadom na to, že sme doposiaľ nevideli návrh rozpočtu, zaujímalo by ma, či plánuje mesto zo
svojich finančných prostriedkov alebo prostredníctvom OOCR podporiť festival medzinárodného
charakteru a významu: ART IN PARK tak, ako to bolo doposiaľ pri Art Film Feste a teda aj jeho
3.

nástupcovi ART IN PARK?
Mesto Trenčianske Teplice v zastúpení pani primátorkou podpísalo zmluvu so spoločnosťou
Považie Company so sídlom v Trenčianskej Teplej, zastúpenej Bc. Čačkom dňa 22 2 2019 s
trvaním do konca roka 2019, v celkovej hodnote 700 € na rovnaké alebo podobné služby ako pre
mesto vykonáva mestská s.r.o. Televízia Trenčianske Teplice. Ako máme tomu rozumieť? Prečo

4.

neboli tieto peniaze investované radšej do mestskej televízie?
Nie je žiadnym tajomstvom, že som bola skeptická k zriadeniu centra pre seniorov. Nakoniec som
sa v minulom období priklonila k tomuto návrhu a podporila ho s väčšinou mojich kolegov. Centrum
seniorov začalo fungovať v októbri minulého roka, do správy ho dostala ZO JDS Trenčianske
Teplice ako jediná organizácia v meste, ktorá združuje seniorov. Navštevovali ho nielen členovia,
ale bolo k dispozícií všetkým seniorom mesta, ktorých je v meste viac ako 1000. Seniori nám za
pomerne krátky čas ukázali, že toto centrum má svoje opodstatnenie, že ho vedia využívať a
napĺňať rôznymi voľnočasovými aktivitami. Zároveň sa o priestor aj zodpovedne starali. Preto je
nepochopiteľné, že im dňa 28.2.2019 bola predložená dohoda o ukončení bezodplatného užívania
týchto priestorov, bez toho, aby bol jasný model ďalšieho užívania a zabezpečenia prevádzky tohto
priestoru. Prosím o vysvetlenie.

Primátorka mesta skonštatovala, že odpovie podľa platnej legislatívy v zákonnej lehote

9.

Rôzne

-

-

-

-

Poslankyňa Fedorova - parkovisko 1-5, či bude vymedzené pre občanov mesta, nakoľko tam
parkujú dlhodobo kúpeľní hostia. Poslanec Takáč sa vyjadril, že je to predmetom rokovania na
komisii
Poslankyňa Holá - prečo primátorka v minulom volebnom období nedala návrh na kontrolu
čerpania dotácie pre MŠK, keď bola poslankyňou
-pripomenula, že je polovica marca a ešte nie je hotový návrh rozpočtu.
Prednostka mesta jej odpovedala, že finančná komisia prešla príjmovú aj
výdavkovú časť rozpočtu a keby sa nekoná zastupiteľstvo, tak sa koná
pracovné stretnutie poslancov a je im predostretý návrh rozpočtu.
Poslanec Greguš sa chcel informovať ohľadom výtlkov na cestách a termíne opravy
-projekt z VUC o oprave cesty Trenčianska Teplá - Dežerice, kedy by mal byť
realizovaný
-dochádza k odpájaniu mestskej televízie od SWAN- u
Poslanec Takáč sa vyjadril k oprave výtlkov a požiadal občanov o zaslanie fotografií výtlkov,
aby sa mohli v súčinnosti s TSM opraviť

Ďalej pokračovala diskusia o tom, ako prebiehali zastupiteľstvá a pracovné porady v minulom
volebnom období
Na záver zastupiteľstva primátorka mesta zosumarizovala svoje pôsobenie na MsÚ, čo urobila,
zistila a o problémoch s ktorými prichádzajú občania za ňou. Body ktoré spomenula:
- nevybavené žiadosti od občanov
- kapacita parkovacích miest na SNP 1-5 a 7-8
-nedostatočný vývoz smetí
-stav lesov
-zóna stred
- Mestské noviny
- využívanie Centra pre seniorov v dome Narcis
- stav chodníkov a verejného osvetlenia
Následne popísala situáciu, ktorá sa objavila pri nástupe na úrad. Ide o chýbajúci tablet, ktorý bol
používaný zamestnancom MsÚ. Primátorka mesta poslala žiadosť o súčinnosť v podobe informácie p
Škultétymu, ktorý prevzal list, ale neodpovedal. Následne požiadala zástupcov v rade školy aby sa
vyjadrili k tejto veci a predsedníčke Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev odovzdala materiály na
prerokovanie.
Prednostka nadviazala na účelovo vyradené notebooky, telefóny, tlačiareň po voľbách v roku 2018.

V súlade s rokovacím poriadkom, občania mesta požiadali prostredníctvom svojich zástupcov
o udelenie slova. Slovo dostali:
-p. Látal - poďakoval členom komisie pre životné prostredie a vyjadril, že poslankyňa Martinková by
mala dávať návrhy na riešenie problémov, nakoľko má právnické vzdelanie. Následne odovzdal
primátorke mesta list od p. Sádeckého a požiadal ju, aby ho uverejnila do nasledujúcich novín.
Počas toho ako mal p. Látal slovo, odišli z miestnosti p. Krištof a p. Lutka, ktorí sa v zapätí aj vrátili.
-p. Hegerová- spýtala sa poslankyne Holej a Martinkovej, že z akého dôvodu kandidovali, keď
neprejavujú súčinnosť a útočia na ostatných. Odveď bola, že nemajú takú vedomosť
-p. Blahovec navrhol, aby sa realizovalo stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta
-p. Mano odovzdal žiadosť poslankyni Holej a primátorke mesta, v ktorom sa pýta, na VO projektu na
obnovu MsÚ - prečo bol vybratý víťaz, ale nebola podpísaná zmluva a druhá otázka sa týkala jej
finančnej odmeny za vypracovanie projektov, ktoré robila pre MsÚ. Poslankyňa Holá odpovedala na

prvú otázku tak, že nevie nič viac ako ostatní poslanci a na druhú otázku odpovedala, že bola platená
cez MAS, ktorá mala preplatené faktúry z rozpočtu mesta.
Priebeh celého zasadnutia MsZ nájdete tu:
https://www.voutube.com/watch?v=i2nGLseJD8l&feature=voutu.be
15. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania, primátorka poďakovala poslancom za
účasť a ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva.
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Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeŕová
primátorka mesta
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prednostka MsÚ
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