Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 29. apríla 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. Otvorenie
2. Zloženie sľubu náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov MsZ v Trenčianskych
Tepliciach
3. Schválenie programu
4. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 12. marca 2019
5. Správa z kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčianske
Teplice za rok 2018
6. Správa o výsledku mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
7. Zmena a doplnenie členov komisií pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach
8. Zmena člena dozornej rady v spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice s.r.o.
9. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole A. Bagara
v Trenčianskych Tepliciach
10. Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2019 - 2021
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie z originálnych
kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy,
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice
žiadostí o dotáciu z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice.
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2016 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne
služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území
mesta Trenčianske Teplice
15. Poskytnutie dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice
16. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice - pozemku
parcela KN-C č. 1873/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11 m2
v katastrálnom území Trenčianske Teplice
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17. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnom majetku - pozemku
parcela KN-E č. 2027, druh pozemku orná pôda o výmere 205 m2 v katastrálnom
území Trenčianske Teplice
18. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parcela KN-E
č. 965, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 35746 m2 v katastrálnom
území Trenčianske Teplice
19. Interpelácie
20. Rôzne

1.

Otvorenie

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 je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a
mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné a ospravedlnila sa len poslankyňa Nikola Kontrová.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila poslanca pána Mariána Takáča pána Miloša Lutku
Za
skrutátorky pani Zdenu Bunčákovú a pani Annu Hudcovskú, za zapisovateľku pani Soňu Husárovu
2.

Zloženie sľubu náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 12. marca 2019

Primátorka uviedla, že na základe písomných oznámení zo dňa 13. 03. 2019 sa poslankyne
Katarína Martinková a Katarína Holá vzdali mandátov poslankýň MsZ a v zmysle § 192 ods. 1zákona
č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, náhradníkovi s najvyšším počtom hlasov po JUDr. Kataríne Martinkovej
je pán Milan Stuhl a náhradníkom s najvyšším počtom hlasov po Ing. Kataríne Holej je pán Dušan
Bajtgovský, ktorí prípismi z 14.03.2019 vyjadrili súhlasné stanovisko s nástupom na uprázdnené
mandáty.
Následne primátorka požiadala pána Milana Stuhla a pána Dušana Bajtgovského, aby
pristúpili k aktu zloženia sľubu poslanca a tiež pána Martina Brezováka o prečítanie sľubu poslanca
a všetkých prítomných upozornila, že počas tohto aktu budú stáť.
Poslanec MsZ Martin Brezovák prečítal znenie sľubu poslanca MsZ:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne p ln iť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy a p ri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
Pán Milan Stuhl a pán Dušan Bajtgovský svojim podpisom a verbálnym „Sľubujem!“ potvrdili
sľub poslanca. Primátorka novým poslancom MsZ zablahoželala.
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3.

Schválenie programu zasadnutia

Primátorka skonštatovala, že návrh programu obdržali v písomnej forme a preto v súlade s §12 ods.5
zákona o obecnom zriadení dáva hlasovať o programe v takej forme, ako bol zverejnený.
Uznesenie č. 30/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :

Tepliciach

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
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 Nikto nemal.

4.

Správa
o kontrole
plnenie
uznesení
zo
zasadnutia
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 12. marca 2019

Mestského

zastupiteľstva

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že na poslednom zasadnutí MsZ bolo prijatých 7 uznesení, 6 bolo
splnených a 1 sa plní. Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 31/IV /2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12. marca 2019.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

5.

Správa z kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za
rok 2018

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že kontrola prebiehala od 05.02.2019- 26.02.2019, dotácie boli
poskytnuté 16tim subjektom a kontrolou neboli zistené žiadne iné nedostatky. Do diskusie
k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 32/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku z kontroly
oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2018
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Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

6.

Správa o výsledku mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
Hlavný kontrolór mesta uviedol, že kontrola prebehla dňa 10.04.2019 na základe plánu činnosti
hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018. Vykonanou kontrolou nebol zistený fyzický rozdiel
peňažných prostriedkov.
Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 33/IV/2019

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku mimoriadnej
inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

7. a.) Zmena člena Komisie pre šport a mládež
Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia na základe ktorého MsZ berie na vedomie, že p. Tomáš
Krivda sa vzdal členstva v Komisii pre šport a mládež. Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto
neprihlásil.
Uznesenie č. 34/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii
pre šport a mládež
Tomáša Krivdu
Hlasovanie :
•

Počet prítomných poslancov: 10

•

Za: 10

•

Proti: 0

•
•

Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

7. b.) Zmena člena Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev
Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia na základe ktorého MsZ berie na vedomie, že Ing.
Katarína Holá sa vzdala členstva v komisii pre školstvo, kultúru a cirkev a zároveň MsZ volí člena do
predmetnej komisie p. Milana Stuhla.
Do diskusie sa prihlásil p. Lutka, ktorý uviedol, že predsedovia komisií, ktorých sa týkajú zmeny
členstiev by sa mali vyjadriť k voleným členom. Primátorka mesta poďakovala za podnet.
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Uznesenie č. 35/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.) berie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii pre školstvo, kultúru a cirkev
Ing. Kataríny Holej
b.) volí člena Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev
Milana Stuhla
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 9

•
•
•
•

Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Stuhl)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

7. c.) Zmena členov Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody
Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia na základe ktorého MsZ berie na vedomie, že Ing
Katarína Holá sa vzdala členstva v Komisii pre životné prostredie a ochranu prírody a zároveň MsZ
volí člena do predmetnej komisie p. Dušana Bajtgovského.
Do diskusie sa zapojil poslanec Greguš, ktorý skonštatoval, že akceptuje vzdanie sa členstva Ing.
Holej a privítal členstvo poslanca Bajtgovského.
Uznesenie č. 36/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.) berie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii pre životné prostredie a ochranu prírody
Ing. Kataríny Holej
b.) volí člena Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody
Dušana Bajtgovského
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 9

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 1 (Bajtgovský)

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

7. d.) Zmena členov Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci
Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia na základe ktorého MsZ berie na vedomie, že PharmDr
Alena Múdra sa vzdala členstva v Komisii pre zdravotníctvo a sociálne veci a zároveň MsZ volí čienov
do predmetnej komisie Ing. Alenu Križkovú a Moniku Orieškovú.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Brezovák, ktorý ako predseda tejto komisie sa vyjadril, že keď
obdržal materiály na MsZ prekvapením zistil, že sa bude riešiť personálne doplnenie v komisii a nebol
vopred informovaný o tom, že nejaké osoby majú záujem o vstup do komisie, pričom zdôraznil, že
proti navrhovaným osobám nič nemá, ale prekáža mu ten spôsob komunikácie a osobne nesúhlasí
s tým spôsobom, ako sa to celé urobilo a do budúcnosti by uvítal riešenie vecí ohľadne komisii s
predsedami komisií vopred, pretože predsedovia komisií sú za svoje komisie zodpovední
Primátorka skonštatovala, že na komisii p. Oriešková prejavila vôľu o členstvo v komisii a súhlasil
stým . Taktiež na pracovnej porade, ktorá sa konala 12.04. sa preberali zmeny v komisiách
a preberala s ním členstvo Ing. Križkovej na čo odpovedal že je to jeho kolegyňa z Okresného úradu.
Poslanec Brezovák potvrdil, že p. Oriešková bola na komisii ako verejnosť, ale nie je si vedomý, že by
mala záujem o členstvo.
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Prednostka mesta uviedla, že ona bola osobne prítomná pri tom, ako sa na pracovnej porade
rozoberalo členstvo v komisiách a primátorka uviedla lehotu do ktorej mohli dávať pripomienky na
jednotlivých kandidátov, aby ich bolo možné zapracovať do materiálov na MsZ.
Poslanec Krištof podporil poslanca Brezováka, že predseda komisie by mala byť prvá kontaktná
osoba pri zmene členov v komisiách a návrh členov komisie by mal prísť od predsedu komisie.
Poslankyňa Fedorová uviedla, že súhlasí s tým, že by predsedovia komisií mali vedieť o zmenách
a zároveň povedala, že bola osobne prítomná na Komisii pre zdravotníctvo a sociálne veci, kedy p.
Oriešková bola prítomná a poslankyňa Fedorová mala za to, že bude náhradou za p. Múdru, ale
pripustila, že mohlo z jej strany ísť o nedorozumenie..
Primátorka mesta skonštatovala, že presne ako tvrdí poslanec Krištof, tak to aj komunikačné prebehlo
a zároveň p. Oriešková je aj odborne vhodná do danej komisie.
Po ukončení diskusie poslanci pristúpili k hlasovanie o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.) berie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii pre zdravotníctvo a sociálne veci
PharmDr. Aleny Múdrej
b.) volí člena Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci
Ing. Alenu Križkovú
Moniku Orieškovú
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 2 (Bajtgovský, Fedorová)

•
•

Proti: 3 (Brezovák, Krištof, Takáč)
Zdržal sa: 5 (Greguš, Stuhl, Vavro, Raučina, Lutka)

•

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov nebolo uznesenie prijaté
Primátorka mesta sa opýtala, že či sú si poslanci vedomí, čo neprijali a to, že nezobrali ani na
vedomie vzdanie sa členstva PharmDr. Múdrej, ktorá písomne vyjadrila že nemá záujem byť členom
v komisii.
7. e.) Doplnenie členov Komisie pre financie a majetok
Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia na základe ktorého MsZ volí do Komisie pre financie
a majetok Ing Alenu Križkovú a Ing. Patrika Farulu.
Do diskusie sa zapojil poslanec Krištof a zopakoval ako v predošlom bode, že za nimi nikto neprišiel
a neprejavil vôľu o členstvo v komisii a zároveň skonštatoval, že hľadajú právnika a znalca ako člena
v Komisii pre financie a majetok.
Po ukončení diskusie poslanci pristúpili k hlasovanie o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí členov Komisie pre financie a majetok
Ing. Alenu Križkovú
Ing. Patrika Farulu
Hlasovanie :
•

Počet prítomných poslancov: 10

•

Za: 0

•

Proti: 5 (Brezovák, Raučina, Krištof, Takáč, Vavro)

•

Zdržal sa: 5 (Lutka, Fedorová, Greguš, Bajtgovský, Stuhl)

•

Nehlasoval: 0
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Na základe hlasovania poslancov nebolo uznesenie prijaté
7. f.) Doplnenie člena Komisie pre výstavbu a dopravu
Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia na základe ktorého MsZ volí člena Komisie pre výstavbu
a dopravu, Dušana Bajtgovského.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Takáč, ktorý skonštatoval, že ako predseda tejto komisie súhlasí
s členstvom kolegu Bajtgovského a bol o tom vopred informovaný.
Uznesenie č. 37/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí člena Komisie pre výstavbu a dopravu Dušana Bajtgovského.
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 9

•
•

Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Bajtgovský)

•

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
7. g.)Doplnenie člena Komisie pre cestovný ruch
Primátorka mesta prečítala návrh uznesenia na základe ktorého MsZ volí člen Komisie pre cestovný
ruch, Vladislavu Pevnú.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Raučina, ktorý skonštatoval, že s p. Pevnou rátal už v prvotnej fáze
voľby členov, ale nedopatrením sa neuviedlo jej meno, tak to teraz dávaj na správnu mieru.
Uznesenie č. 38/IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí člena Komisie pre cestovný ruch- Vladislavu
Pevnú
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
8. Zmena člena dozornej rady v spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice s.r.o.
Primátorka mesta skonštatovala, že na poslednom MsZ konaného dňa 12.03.2019 bolo schválené
unesenie č. 27/111/2019 za člena dozornej rady Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. poslanca Mgr.
Martina Brezováka. Dňa 03.04.2019 bolo doručené oznámenie, ktorým sa poslanec s okamžitou
platnosťou vzdal tejto funkcie a z toho dôvodu je potrebné schváliť nového člena dozornej rady
v predmetnej mestskej spoločnosti.
Uznesenie č. 39/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.) berie na vedomie vzdanie sa členstva v dozornej rade spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice
s.r.o Mgr. Martina Brezováka
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b.) schvaľuje
Bajtgovského

člena

dozornej

rady

spoločnosti

Televízia

Trenčianske

Teplice

s.r.o.

Dušana

Hlasovanie :
•

Počet prítom ných poslancov: 10

•

Za: 9

•
•

Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Bajtgovský)

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

9.

Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole A. Bagara
V Trenčianskych Tepliciach
Primátorka mesta uviedla, že v zmysle zákona č.596/2003 má mesto právo delegovať štyroch
zástupcov zriaďovateľa. Dňa 08.06.2017 bola do RŠ delegovaná Ing. Holá, ktorá sa vzdala členstva
v RŠ dňa 13.03.2019. Mesto Trenčianske Teplice navrhuje delegovať zástupcu zriaďovateľa do RŠ
PaedDr. Vieru Kittlerovú., ktorá je členkou Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev.
Do diskusie sa zapojil poslanec Takáč, ktorý uviedol, že v minulosti bol nominovaný do RŠ a taktiež
nevedel že sa uvažuje o p. Kittlerovej. Zároveň sa opýtal, že či sa to rozoberalo na komisii alebo na
pracovnej porade, ktorej sa nezúčastnil. Taktiež dodal, že nemá nič proti p. Kittlerovej, ale je názoru,
že pokiaľ sa deleguje zástupca zriaďovateľa, tak by to mal byť poslanec, alebo aspoň človek, ktorý
tam má deti. Následne vyzval ostatných poslancov, či nemá niektorí z nich záujem o túto pozíciu
nakoľko sa bude voliť o 2 roky nový riaditeľ ZŠ, ktorý je volený prostredníctvom RŠ.
Poslankyňa Fedorová sa vyjadrila, že ako predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev, ju
navrhla ona, nakoľko je aktívna v komisii, bola členkov v RŠ a bola podpredsedníčkou Rady rodičov
dlhé obdobie a má dobré skúsenosti na túto pozíciu, vzhľadom na to, že je delegovaná zriaďovateľom,
tak si je vedomá, že bude zastupovať zriaďovateľa.
Primátorka mesta odpovedala poslancovi Takáčovi, že v Komisii pre školstvo, kultúru a cirkev to bolo
prerokované a p. Kittlerová bola schválená komisiou a zákon neuvádza, že delegovaný zástupca
mesta musí byť rodič, pretože rodičovská zložka má svojich členov, ktorí sú delegovaní. Taktiež
nezáleží či je poslanec alebo nie, kedže v minulosti MsZ ponechalo p. Drakovú, ktorá nebola
poslankyňa.
Mgr. Bunčáková skonštatovala, že zákon nehovorí, že delegovaný musí byť poslanec. Závisí na
zriaďovateľovi, koho deleguje.
Poslanec Lutka skonštatoval, že podľa jeho názoru, poslanec odišiel a mal by aj prísť a následne dal
pozmeňujúci návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 40/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.) berie na vedomie vzdanie sa členstva Ing. Kataríny Holej v RŠ pri ZŠ A. Bagara
b.) deleguje zástupcu zriaďovateľa Mesta Trenčianske Teplice do RŠ pri ZŠ A. Bagara Ing. Mariána
Takáča
Hlasovanie :
•
•

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 8

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 2 (Takáč, Fedorová)

•

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
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10. Návrh rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2019-2021
Primátorka mesta skonštatovala, že toto uznesenie bude v troch bodoch a to: rozpočet mesta na rok
2019 v predpísanej štruktúre, viac ročný rozpočet na roky 2020-2021 a stanovisko hlavného
kontrolóra. Následne prenechala slovo ekonomickému oddeleniu, ktoré spracovalo tieto materiály.
P. Barcíková opísala doterajšie rozpočtové provizórium, ktorým sa doteraz riadilo mesto, priebeh
zverejnenia návrhu rozpočtu a dodala, že neboli Mestu Trenčianske Teplice doručené žiadne
pripomienky. Následne v stručnosti predstavila navrhovaný rozpočet.
Do diskusie sa prihlásil p. poslanec Krištof, ktorý poďakoval p. Barcíkovej za odvedenú prácu a za
odbornosť na pracovných stretnutiach k rozpočtu. Upozornil, že pozornosť je potrebné upriamiť na
výdavky, aby sa peniaze „neprejedali“ , ale použili na rozvoj mesta.
Prednostka mesta sa ospravedlnila občanom, že im nepredstavila Ing.. Barcíkovú a skonštatovala, že
má s mestom uzavretú dohodu len do doby spracovania záverečného účtu.
Poslanec Takáč taktiež poďakoval p. Barcíkovej a spýtal sa, či sú v rozpočte vyčlenené peniaze na
úpravu vchodu na SNP 7 (prerokovávalo sa to aj na stavebnej komisii) a či by sa nenašli nejaké
peniaze pre našu televíziu, pretože po technickej stránke prebieha spracovanie dát pomaly a zišiel by
sa im aspoň nový počítač.
p. Barcíková odpovedala, že rozpočet nie je tak napnutý, že by sa tieto pripomienky nedali riešiť, ale
dodala, že mesto istý čas vyberalo neprávne dane a čiastka, ktorá bude vrátená sa bude pohybovať
okolo 90.000C.
Poslanec Takáč sa ešte spýtal, či je pravdivá skutočnosť, že v rozpočte je ukrytá položka na pamätník
za 40 000€.
Primátorka mesta odpovedala otázkou, či našli takúto položku, ďalej uviedla, že v rozpočte mesta sa
nenachádza žiadna položka na pamätník za 40.000C a to ani v skrytej forme a vyjadrí sa bližšie
v bode rôzne.
Poslanec Raučina sa spýtal p. Barcíkovej, či zostáva na tejto pozícii.
P. Barcíková odpovedala, že má len uzavretú dohodu s mestom a neplánuje zostať
v zamestnaneckom pomere.
Uznesenie č. 41/ IV/2019________
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a.) schvaľuje Rozpočet Mesta Trenčianke Teplice na rok 2019 v štruktúre:
Bežné príjmy
3 352 072,00 €
Bežné výdavky
3 276 097,00€
Kapitálové príjmy
1 304 586,00€
Kapitálové výdavky
2 069 092,00€
Príjmy fin. operácií
764 506,00€
Výdavky fin. operácií
75 969,00€
v členení na programy a podprogramy s dodržaním trojmiestnej ekonomickej klasifikácie.
b.) berie na vedomie Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2020- 2021 v členení na
programy a podprogramy s dodržaním trojmiestnej ekonomickej klasifikácie.
c.) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice k rozpočtu mesta
a rok 2019

Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
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11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o určení výšky dotácie z originálnych
kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy,
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice.
Primátorka mesta odovzdala slovo Mgr. Bunčákovej, ktorá uviedla že v zmysel zákona 596/2003 Z
Z sú obce a mestá povinné vypracovať VZN, v ktorom urči výšku dotácií z originálnych kompetencií na
kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa. Výška poskytnutých finančných prostriedkov
závisí od objemu fin. prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane fyzických osôb. Návrh tohto
VZN bol prerokovaný na Komisii pre školstvo, kultúru a cirkev.
Do diskusie sa nikto nezapojil.
Uznesenie č. 42/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019
o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
•
•

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Č.../2019 , ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady
a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriad’ovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčianske Teplice.
Primátorka mesta opäť odovzdala slovo Mgr. Bunčákovej, ktorá uviedla, že nastali zmeny v zákone
245/2008 a v 544/2010. Tieto zmeny sa týkajú zmeny v stravovaní a zápisu dieťaťa do prvého
ročníka. Návrh tohto VZN bol prerokovaný na Komisii pre školstvo, kultúru a cirkev.
Do diskusie sa nikto nezapojil.
Uznesenie č. 43/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.

Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
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13. Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. /2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady
a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriad’ovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčianske Teplice.
Primátorka mesta odovzdala slovo prednostke mesta, ktorá skonštatovala, že materiál vypracovávala
referentka pre sociálnu starostlivosť a VPČ Mgr. Valášková a predmetné VZN bolo prerokované na
Komisii pre zdravotníctvo a sociálne veci. Následne pokračovala, že z dôvodu zvýšenia minimálnej
mzdy, zvýšenia zákonných odvodov, sa zvyšuje aj úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Brezovák, ktorý skonštatoval že návrh toho VZN prešiel Komisiou
pre zdravotníctvo a sociálne veci a táto komisia odporučila prijať túto zmenu VZN. Ďalej uviedol, že na
základe skutočnosti, že sa podpísala zmluva s externou spoločnosťou, navrhol doplniť:
§ 4 ako bol č. 5 V prípade, že Mesto Trenčianske Teplice poskytuje a zabezpečuje opatrovateľskú
službu prostredníctvom iného registrovaného poskytovateľa sociálnych služieb, úhradu za
opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby vo výške podľa § 4, ods. 1 až 3, na účet tohto
registrovaného poskytovateľa do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Prednostka mesta skonštatovala, že je to rozumná pripomienka a presnejšie vysvetlila pripomienku
poslanca Brezováka.
Poslanec Lutka sa spýtal, že prečo Mesto pristúpilo na externú starostlivosť.
Prednostka mesta uviedla, že mesto má v pláne zaviesť ďalšie podporné projekty sociálneho
charakteru, tak sa snažilo informovať, akým ďalším spôsobom je možné ušetriť peniaze. Každý
registrovaný poskytovateľ takejto služby musí byť registrovaný na TSK, spojili sa so zástupcom tejto
spoločnosti Stardos a zistili, že od júla sa realizuje projekt s podporou Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny, ktorý spolufinancuje tieto služby počas dvoch rokov. Mesto ušetrí cca 52.000€. Ďalej
prenechala slovo konateľke tejto spoločnosti, p. Skopálovej, ktorá popísala spôsob fungovania
spoločnosti, poskytovania služieb a skúsenosti ktoré nadobudli po celú dobu pôsobenia.
Nasledovala diskusia medzi poslancami a p.Skopálovej ohľadom fungovania. V diskusii dostala slovo
aj p. Takáčová, ktorá sa chcela informovať, že v akej výške bude doplatok vyšší oproti pôvodnej
sume. Odpoveď bola 16 centov. Slovo dostal aj p. Látal, ktorý sa opýtal, že ako dlho a vakom
pôsobení poskytujú tieto služby. Odpoveď bola od roku 2012 a cca 100 miest v Trenčianskom kraji.
Uznesenie č. 44/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
č.3/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
•

Počet prítomných poslancov: 10

•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
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14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Č..../2019 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území
Mesta Trenčianske Teplice.
Primátorka mesta prenechala slovo p. Fialovej, referentke pre informačný servis a podateľňu, ktorá
uviedla, že zmenou zákona č. 344/2018 Z.z je potrebné novelizovať VZN č. 13/2015 o vyhradení
miest na umiestňovanie volebných nosičov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na
území mesta Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 45/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č 4/2019
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas
volebnej kampane na území Mesta Trenčianske Teplice.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

H lasovanie:
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

15. Poskytnutie dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok 2019
Primátorka mesta odovzdala slovo Mgr. Bunčákovej, ktorá uviedla, že Mestu Trenčianske Teplice bolo
doručených 24 žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta. 8 žiadostí sa týkalo športu, 15 žiadostí sa týkalo
školstva a kultúry a jedna sa týkala životného prostredia. Dňa 12.03.2019 žiadateľ MŠK Slovan
Trenčianske Teplice oznámil, že oficiálne berie späť žiadosť o dotáciu na rok 2019.Všetky žiadosti
prešli príslušnými komisiami.
Poslankyňa Fedorová ako predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev vysvetlila, prečo neboli
poskytnuté dotácie dvom organizáciám a to z dôvodu, že jednej bola odporučená spolupráca s OOCR
a druhá žiadala príspevok na Deň Ústavy, ktorý organizuje aj Mesto Trenčianske Teplice.
Poslanec Stuhl sa opýtal na štýl hlasovania, resp. či sa bude hlasovať jednotlivo po položke alebo ako
celok po komisiách. Primátorka mesta odpovedala, že sa bude hlasovať o celom dotačnom balíku
naraz, pokiaľ nedá pozmeňujúci návrh.
Poslanec Lutka, ako poslanec Komisie pre šport a mládež opísal situáciu s detským futbalom, napätie
s MŠK a skonštatoval, že všetky žiadosti o dotáciu prešli komisiou.
Poslanec Greguš, predseda Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody uviedol, že žiadosť
o dotáciu schválila príslušná komisia a konkretizoval čo presne plánujú urobiť s danou dotáciou.
Poslanec Krištof sa opýtal, že či vznikla nejaká finančná rezerva a či sa bude robiť nejaká ďalšia
výzva. Primátorka mesta odpovedala, že vo VZN je jasne uvedené, že každý môže požiadať
kedykoľvek a žiadna ďalšia výzva sa nebude robiť.
Poslanec Stuhl požiadal ostatných kolegov o radu, aby mu pomohli správne naformulovať
pozmeňujúci návrh k prílohe číslo 1, bod 7. Nikto z kolegov sa neozval a následne vysvetlil, že podľa
jeho názoru by Slovenská asociácia Bandy nemala dostať dotáciu, keďže nedali dostačujúce podklady
k žiadosti. Následne dal pozmeňujúci návrh, aby sa v bode a.) hlasovalo jednotlivo po položkách
a body b.) a c.) dokopy. Prednostka mesta namietla, že nemôžeme jeden bod odhlasovať jedným
spôsobom a druhý inak. Hlavný kontrolór potvrdil jej námietku.
Nasledovala diskusia medzi poslancami, v rámci ktorej dostal slovo p. Strieška, ktorý sa vyjadril aby
odsúhlasili celý bod vcelku , keďže 1.000€ nie je taká veľká suma a potom p. Stuhl stiahol svoj
pozmeňujúci návrh.
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Uznesenie č. 46/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a.) pridelenie účelových finančných dotácií, týkajúcich sa športovej činnosti, oprávneným
subjektom v zmysle VZN č. 1/2016, ako ich odporučila Komisia pre šport a mládež v prílohe č.
1,

b.) pridelenie účelových finančných dotácií, týkajúcich sa školstva a kultúry, oprávneným
subjektom v zmysle VZN č. 1/2016, ako ich odporučila Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev
v prílohe č. 2,
c.) pridelenie účelovej finančnej dotácii, týkajúcej sa životného prostredia, oprávnenému subjektu
v zmysle VZN č. 1/2016, ako ich odporučila Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody
pri MsZ v prílohe č. 3
Hlasovanie :
•

Počet prítomných poslancov: 10

•

Za: 9

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 1 (Stuhl)

•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
16. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice - pozemku parcela KN C č.1873/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11m2 v katastrálnom
území Trenčianske Teplice
Primátorka mesta odovzdala slovo Ing. Hudcovskej, referentke pre správu majetku a zmluvné vzťahy,
ktorá skonštatovala, že sa jedná o pozemok pod garážou oproti športovému areálu. Výmera tohto
pozemku je 11m2, kúpna cena podľa platného znaleckého posudku je 24,86€/m2. Celková suma za
odpredaj časti pozemku o výmere 11m2 predstavuje 274,36€.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Takáč, ktorý skonštatoval, že je rád, že sa konečne riešia veci, ktoré
sa roky nehýbali.
Primátorka mesta sa ospravedlnila nadobúdateľom, že vysporiadanie pozemku trvalo tak dlho
Uznesenie č. 47/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj pozemku parcela KN-C č.
1873/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11 m2 v katastrálnom území
Trenčianske Teplice, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 43468606-85/18 zo dňa
27.7.2018 vyhotoviteľa Tomáša Baďuru, kpt. Nálepku 21, Trenčín, IČO: 43468608, úradne overeného
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 06.08.2018 ako diel 3 o výmere 11m2 z časti
pozemku parcela KN-E č. 2742/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1070 m2, zameraného na
LV č. 2435 v katastrálnom území Trenčianske Teplice v prospech podielových spoluvlastníkov garáže
s číslom súpisným 1523 zapísanej na LV č. 1591 v katastrálne územie Trenčianske Teplice:
a.) Edita Chottová, rod. Malinová, Štvrť SNP 42, 914 51 Trenčianske Teplice v spoluvlastníckom
podiele 2/4
b.) Alexandra Stafa, rod Chottová, Štvrť SNP 125/10, 914 51 Trenčianske Teplice
v spoluvlastníckom podiele %
c.) Juraj Chott, rod. Chott, Štvrť SNP 139/44, 914 51 Trenčianske Teplice v spoluvlastníckom
podiele %
za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 14/2018 vo výške 24,86 Eur/ m2.
Celková kúpna cena predstavuje 273,46 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.
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H lasovanie:
•

Počet prítomných poslancov: 10

•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa: 0

•

Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
17. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnom
parcela KNE č.2027, druh pozemku orná pôda o výmere 205 m2

majetku- pozemku

Primátorka dala opäť slovo Ing. Hudcovskej. ktorá uviedla, že pozemok sa nachádza ako súčasť
zberného dvora na Technických službách mesta. Celková výmera spoluvlastníckych podielov je
102,5m2. Podľa znaleckého posudku je kúpna cena pozemku 27,06€/m2. Návrh na odkúpenie
predmetného pozemku prešiel Komisiou pre financie a majetok.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Takáč, ktorý skonštatoval, že on určite podporuje tento návrh a teší
sa, že sa pozemky vysporiadávajú.
Primátorka mesta sa taktiež ospravedlnila vlastníkom pozemku a potvrdila, že hneď po nástupe do
funkcie bola oslovená právnou zástupkyňou na vyriešenie situácie, kedy Mesto využívalo tento
pozemok bez právneho titulu.
Uznesenie č. 48/ IV/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odkúpenie pozemku parcela KNE
č.2027, druh pozemku orná pôda o výmere 205m2 v katastrálnom území Trenčianske Teplice, ktorý je
zapísaný na LV č. 2455 od spoluvlastníkov:
a.) MUDr. Peter Bogner, rod. Bogner, Brezová 4, 911 01 Trenčín v spoluvlastníckom podiele 1/16
b.) Viera Barátová, rod. Bognerová, Jána Zemana 65, 911 01 Trenčín v spoluvlastníckom podiele
1/16
c.) MUDr. Magdaléna Fabianová, rod. Benediktová, kpt. Nálepku č. 2, 911 01 Trenčín
v spoluvlastníckom podiele 1/16
d.) MUDr. Rudolf Benedikt, rod. Benedikt, Soblahovská 11, 911 01 Trenčín v spoluvlastníckom
podiele 1/16
e.) Jiŕí Pirko, rod. Pirko, Nádražní 847, 517 24 Týnište nad Orlici, ČR v spoluvlastníckom podiele

1
/4
v prospech Mesta Trenčianske Teplice za kúpnu cenu vo výške 27,60 Eur/m2, určenú podľa
znaleckého posudku č. 54/2019 vypracovaného znalcom Ing. Andrejom Gálikom za účelom
využívania pozemku na poskytovanie všeobecne prospešných služieb.
Hlasovanie :
•

Počet prítomných poslancov: 10

•

Za: 10

•

Proti: 0

•

Zdržal sa:

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

18. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parcela KN-E č. 965,
druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 35746 m2 v katastrálnom území Trenčianske
Teplice.
Primátorka mesta odovzdala slovo Ing. Hudcovskej, ktorá uviedla, že Mestu bola doručená žiadosť na
prenájom pozemku -trv a lé trávne porasty o výmere 35746 m2 pre poľnohospodárske účely- kosenie
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pozemku. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľkú výmeru, Mesto sa rozhodlo vyhlásiť obchodnú verejnú
súťaž. Tento pozemok je aktuálne nevyužívaný. Materiály obsahujú súťažné podmienky.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof ktorý sa vyjadril, že by bol rád, keby to išlo cez komisiu,
nakoľko je tam doba nájmu na 5 rokov a výpovedná doba na 5 rokov. Jedná sa o veľký pozemok
a malo by sa zvážiť, či to má nejaký ekonomický prínos pre Mesto, nakoľko nájom je 175€/rok.
Nasledovala diskusia, v ktorej sa prejednávala 15 dňová lehota na podávanie súťažných návrhov,
častejšie zasadanie finančnej komisie, prípadné podnikateľské možnosti na pozemku, či potenciálne
výzvy z eurofondov.
Poslanec Lutka upozornil na ekonomický potenciál tohto rozsiahleho pozemku, vzhľadom na ktorý sú
náklady na kosenie prijateľné. Zdôraznil dôležitosť zámeru využitia tohto pozemku. Podobný názor
o zámere využívania pozemku vyjadrili aj poslanci Vavro a Takáč.
Primátorka mesta dodala, že nemá nič proti tomu, aby to išlo cez komisiu, ale nech si poslanci zvážia,
že sa tým statí veľa času a tráva už bude naozaj vysoká.
Prednostka zdôraznila, že tieto materiály sú len návrh a mesto si vyhradilo v bode 10 neuzavrieť
zmluvu s nikým.
Po ukončení diskusie poslanci pristúpili k hlasovanie o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a/ na základe §9a ods. 1 písm. a/ ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľného majetku mesta- pozemku parcela KN - E č. 965, druh pozemku
trvalé trávnaté porasty o výmere 35746 m2 vedeného na LV č. 1, katastrálnom území Trenčianske
Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice obchodnou verejnou súťažou podľa u s t . §281 až
288 obchodného zákonníka
b/ podmienky obchodnej verejnej súťaže „ Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parcela KN - E č. 965,
druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 35746 m2 v katastrálnom území Trenčianske Teplice
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy“
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 10
•

Za: 0

•

Proti: 1 (Brezovák, Raučina, Krištof, Takáč, Vavro, Greguš, Bajtgovský)

•

Zdržal sa: 3 ( Lutka, Fedorová, Stuhl)

•

Nehlasoval: 0

•

Na základe hlasovania poslancov nebolo uznesenie prijaté

19. Interpelácie
Do tohto bodu sa prihlásil poslanec Takáč.
•

Oslovujú ho lekári ohľadom zdravotného strediska, o všetkým známej s itu á c ii, aby primátorka
alebo kompetentný stavebný úrad vysvetlil, v akom stave je to, nakoľko sa tam plánuje meniť
charakter v niektorých priestoroch. Vyjadril obavy ľudí zo zániku zdravotného strediska

Primátorka uviedla, že v súlade s rokovacím poriadkom a zákonom 369/1990, táto otázka nebude
zaradená medzi interpelácie, pretože interpelácia je otázka, ktorá sa týka práce primátora alebo
členov obecnej rady. Táto otázka bude prerokovaná v bode „Rôzne“
20. Rôzne
Primátorka mesta nadviazala na otázku v predošlom bode a uviedla, že bola prítomná na konaní,
ktoré bolo prerušené, keďže účastníci mali doložiť potvrdenia a stanoviska kompetentných úradov
a zatiaľ sa ďalej nekonalo. Viac informácií zatiaľ nemá.
Nasledovala diskusia v ktorej sa hovorilo, že sa občania boja, aby sa zdravotné stredisko nezrušilo
a primátorka potvrdila, že nechce aby bolo zrušené a ani aby budova zmenila zám er používania.
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Poslanec Raučina sa opýtal, že či sa z Marakany, resp. BianKy ozvali alebo je niečo nové, nakoľko
oni nekosia trávnik a vzniknú veľké škody ak sa niečo neurobí. Primátorka odpovedala, že nemôžeme
niekomu vojsť na pozemok, keď je platná nájomná zmluva. Dňa 06.05. je dohodnutá obhliadka toho
areálu, tak sa uvidí čo bude ďalej.
Poslanec Krištof sa vyjadril, že je aj iný pozemok, o ktorý sa nikto nestará a to je železničná stanica, je
tam veľa odpadu. Primátorka odpovedala, že TsM boli upratať okolie železničnej stanice ale bez
povolenia nemôžu upravovať budovu.
Poslanec Lutka sa vyjadril, že koncom minulého volebného obdobia sa ozvali železnice aby ponúkli
mestu túto budovu za 1€, ale mesto to neprijalo. Primátorka odpovedala, že je aktuálne vyhlásená
súťaž, nájom 6.000€/rok, doba neurčitá, výpovedná doba 3 mesiace - čiže žiadne eurofondy, ani nič
komerčné tam nesmie byť.
Poslanec Vavro upozornil na pozemok vedľa škôlky, ktorý je neoplotený, chodia sa tam hrávať deti
a je to tam nebezpečné. Nasledovala debata ohľadom toho, ako to tam presnejšie vyzerá, slovo dostal
aj JUDr. Eckmann, ktorý potvrdil, že nikto nemôže len tak vstúpiť na pozemok niekoho iného
Poslanec Greguš sa opýtal, či máme nejaké informácie ohľadom projektu WIFI. Prednostka mesta
odpovedala, že je to podané a čakáme na vyjadrenie.
Primátorka mesta požiadala aby mohla zasadať Komisia pre výstavbu a dopravu, nakoľko sa množia
sťažnosti na výtlky, na stav miestnych komunikácii, stav chodníkov na cintoríne a iné. A taktiež aby
zasadala Komisia pre financie a majetok, nakoľko je najdôležitejšia a skonštatovala, že očakáva
zaujatie nejakého stanoviska pri strate tabletu na ktorý upozornila na poslednom zastupiteľstve.
Poslanec Stuhl vstúpil do diskusie a len zhrnul, aké športové výsledky dosiahli deti.
Slovo dostal p. Mano, ktorý sa informoval, v akom stave je Marakana. Odpovedal mu poslanec Lutka,
ktorý skonštatoval, že odpovede na jeho otázky už boli povedané a JUDr. Eckmann uviedol, že nemá
ambíciu prezrádzať právne kroky, stretnutie bude 06.05.2019 na Marakane a aj to považuje za
úspech, keď BianKa nechce komunikovať s Mestom.
Slovo dostal p. Strieška, ktorý sa spýtal, že či Mesto nerozmýšľa nad tým, že by rozviazalo zmluvu
s Márius Pedersen a zberalo si smeti samé. Primátorka mesta odpovedala, že je to na zváženie,
nakoľko sa budú poplatky zvyšovať a je to jedna z alternatív.
Priebeh celého zasadnutia MsZ nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=cAgUBZINJn4&t=10323s

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