Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. júna 2019

Prítomní:
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta
JUDr. Eva Hroncová, prednostka MsÚ

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 10. júna 2019
4. Doplnenie poverenia poslancov vykonávaním svadobných obradov
5. Doplnenie členov Komisie pre financie a majetok pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach
6. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018
7. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2018
8. Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2019
9. Prerokovanie upozornenia prokurátora
10. Informácia o spôsobe vybavenia podnetov Okresnou prokuratúrou Trenčín
11. Schválenie platu primátorky mesta Trenčianske Teplice
12. Návrh zásad odmeňovania volených orgánov mesta Trenčianske Teplice
13. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice - časť pozemku
parcela KNC č. 2016/1 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č.
2016/1 a č. 2016/58 k. ú. Trenčianske Teplice
14. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku parcela KNC č. 2709, k. ú.
Trenčianske Teplice
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice Č..../2019,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 8/2016
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území
Mesta Trenčianske Teplice v znení jeho Dodatkov č. 1 až 3
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 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
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019, ktorým sa schvaľuje Trhový
poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST v parku“ lokalizovaného v areáli
Kúpeľného parku Trenčianske Teplice
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver
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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 uznášaniaschopné a ospravedlnil sa poslanec Miloš Lutka a poslanec Filip
Vavro.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice primátorka určila poslancov pána Milana Stuhla a pána Dušana
Bajtgovského. Za skrutátorky pani Zdenu Bunčákovú a pani Annu Hudcovskú, za zapisovateľku pani
Soňu Husárovú.

2.

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. 56/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
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.

3.

Správa o kontrole
plnenie
uznesení zo zasadnutia
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 10. júna 2019

Mestského

zastupiteľstva

Primátorka mesta skonštatovala, že tento materiál predkladá a spracoval hlavný kontrolór mesta, ale
nakoľko sa pre chorobu nemohol zúčastniť zastupiteľstva, požiadala prednostku mesta, aby ho
predložila. Prednostka mesta uviedla, že materiály boli doručené v písomnej podobe a z materiálov je
zrejmé, ktoré uznesenia boli splnené a ktoré sa plnia. Plnia sa 3 uznesenia a to nájomná zmluva na
prenájom triedy v MŠ, ktorá bude platná od 1.7.2019, zmluvný vzťah s vlastníkom pozemkov v tzv.
„Zóne Stred“, ktoré bude mesto využívať na umiestnenie autobusových zastávok a posledné sa plní
unesenie, na základe ktorého bola schválená verejná zbierka pre pomoc rodine, ktorej vyhorel byt.
Ďalej doplnila, že ak má niekto nejaké doplňujúce otázky, tak si ich poznačí a neskôr bude na ne
odpovedané.
Primátorka mesta otvorila diskusiu, ale nikto sa neprihlásil.
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Poslankyňa Kontrová prišla s oneskorením a podpísala prezenčnú listinu.
Uznesenie č. 50/VI /2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. júna 2019.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

4.

Doplnenie poverenia poslancov vykonávaním sobášnych obradov.

Primátorka mesta uviedla, že v súčasnosti podľa platnej legislatívy sobáši primátor a k tomu boli
poverení Mestským zastupiteľstvom dvaja poslanci. Bohužiaľ nastala situácia, kedy nemal kto ísť
vykonať sobášny obrad, a preto na poslednom MsZ požiadala, aby sa poslanci dohodli medzi sebou
a vybrali ďalších. Na pracovnej porade vzišiel návrh ktorý predkladá.
Do diskusie sa k tomuto bodu nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 58/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje doplnenie poverenia poslancov
Mgr. Michaela Fedorová
Dušan Bajtgovský
k výkonu funkcie sobášiaceho.

Hlasovanie:
•
Počet prítomných poslancov: 9
•
Za; 7
• Proti: 0
• Zdržal sa: 2 (Fedorová, Bajtgovský)
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

5.

Doplnenie členov do Komisie pre financie a majetok pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach.
Primátorka mesta uviedla, že boli doručené dve písomné žiadosti o prijatie členov do komisie od
JUDr. Látala a Ing. Farulu a rovnako bola doručené žiadosť mailom od Ing. Mercella.
Do diskusie sa k tomuto bodu nikto neprihlásil.
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Uznesenie č. 59/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí členov Komisie pre financie a majetok
JUDr. Milana Látala
Ing. Patrika Farulu
Ing. Jozefa Mercella
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 9
• Za: 9
•
Proti: 0
• Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
6.

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018

Primátorka mesta uviedla, že spracovateľom tohto materiálu je náčelník MsP p. Michal Hollý
a odovzdala mu slovo.
Náčelník MsP skonštatoval že sa jedná o Správu za rok 2018, že je v súlade s platnou legislatívou
a v prípade otázok, veľmi rád odpovie.
Do diskusie sa k tomuto bodu nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 60/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej
polície za rok 2018.

Hlasovanie:
• Počet prítomných poslancov: 9
• Za: 9
•
Proti: 0
• Zdržal sa: 0
• Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
7.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Primátorka mesta uviedla, že spracovateľom materiálov je p. Benčová a Ing. Barcíková.
P. Barcíková uviedla, že v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, konkrétne § 16 je po skončení rozpočtového roka povinnosťou obce spracovať údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrne do záverečného účtu. Obec usporiada svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ďalej vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom iných obcí či vyššieho územného celku. Všetky
úkony sú premietnuté do účtovnej závierky, ktorú je obec povinná dať si overiť podľa osobitného
predpisu audítorovi. Ten sa vyjadruje aj k dodržiavaniu povinností podľa § 10 ods. 7 a 8 - členenie
rozpočtu a výsledok jeho jednotlivých častí, § 16 ods. 12 - prerokovanie ZU do 6 mesiacov po
ukončení roka, § 17 - používanie návratných zdrojov financovania a § 19 ods. 1 - ozdravný režim
a nútená správa.
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Záverečný účet obsahuje najmä
•
•
•
•
•
•
•

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
hodnotenie plnenia programov obce.

Nakoľko mesto Trenčianske Teplice nemá žiadnu príspevkovú organizáciu (má iba dve rozpočtové
- TSM a ZŠ) a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, tieto dve kapitoly ZU neobsahuje.
Predložený ZU bol predmetom rokovania na spoločnom stretnutí s poslancami dňa 17. 6. 2019.
Zároveň bol spôsobom obvyklým zverejnený na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu. Do
dnešného dňa nebol zo strany verejnosti vznesený žiadny podnet ani žiadosť o doplnenie, či
vysvetlenie. V priebehu diskusie s poslancami bolo upravené znenie položiek zaradených investícií
v roku 2018 (str. 34), kde sa akcia „florbalové mantinely“ so sumou 50 856 eur (údaj čerpaný
z účtovníctva) rozdelila na dve, a to samotné mantinely v sume 3 604 eur (str. 29 - kapitálové výdavky
v položke 713 - nákup strojov, prístrojov a zariadení) a na podzemné kontajnery v sume 47 252 eur
(str. 29 - kapitálové výdavky v položke 713 v sume 17 004 eur a v položke 717 - realizácia stavieb
a ich technického zhodnotenia v sume 30 248 eur). V definitívnom ZU bola táto nezrovnalosť
odstránená.
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dáva vlastné stanovisko k záverečnému
účtu, resp. k hospodáreniu mesta aj hlavný kontrolór mesta. Jeho odborné stanovisko je samostatným
materiálom predloženým poslancom. Záverom jeho stanoviska pre poslancov MsZ je schváliť
hospodárenie mesta Trenčianske Teplice za rok 2018 bez výhrad.
Ako som už uviedla, mesto je povinné dať si overiť svoju účtovnú závierku akreditovanému audítorovi,
resp. audítorskej spoločnosti. Účtovnú závierku za rok 2018 overovala na základe zmluvy audítorská
spoločnosť V4 Audit, s.r.o., Žilina s licenciou UDVA č. 388 prostredníctvom zodpovedného audítora
Ing. Petra Jenča, držiteľa licencie UDVA č. 851.
Správa audítora je taktiež samostatným materiálom predloženým poslancom. Nie sú v nej uvedené
žiadne výhrady či nedostatky, ktoré by pri svojej činnosti audítor zistil.
K ZU taktiež nemal žiadne výhrady a čo sa týka dodržiavania požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách skonštatoval ten istý fakt ako je uvedený v ZU, a to, že nie sú k dispozícii rozpočtové
opatrenia vedúce k zmene rozpočtu, ktoré schválil primátor mesta. Táto povinnosť je zakotvená v § 14
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Citujem: Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu
o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Uznesenie MsZ č. 32/VI/2013 vzťahujúce sa k schvaľovaniu RO na zmenu rozpočtu do kompetencie
primátora mesta hovorí:
Primátor mesta TT je oprávnený schvaľovať RO na zmenu rozpočtu mesta TT v priebehu
rozpočtového roka, pri ktorých výška jednotlivého rozpočtového opatrenia na prvok rozpočtu
a príslušnú ekonomickú klasifikáciu v prvku nepresiahne:
a) 5 000 eur v bežných výdavkoch,
b) 10 000 eur v kapitálových výdavkoch.
V uznesení nie je zmienka o finančných výdavkoch a absolútne sú opomenuté príjmy a teda aj
akékoľvek RO prijaté primátorom v oblasti príjmov.
(Výdavky majú cca 440 položiek, cca 420 bežných....x 5 000 = 2 100 000, 15 kapitálových x 10 000
=150 000 cca 2 250 000 čo je takmer 50 % rozpočtu!!!)
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Rovnako boli premietnuté zmeny v čerpaní prostriedkov z RF bez MsZ - celková výška zhruba
dodržaná, ale zmeny v jednotlivých akciách premietnuté podľa „potreby“. Napr. v programe
2.7.2 oprava, údržba MK a majetku mesta z pôvodne schválenej sumy 50 555 eur z RF zvýšenej
o 50 000 eur cez uznesenie MsZ bol v konečnom hodnotení rozpočet až 181 119 eur, teda
o 80 564 eur viac ako bolo rozhodnuté MsZ!!! Pričom § 15 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. jasne
hovorí, že o použití peňažných fondov rozhoduje ZASTUPITEĽSTVO....
Ako je uvedené v samotnom ZU schválený rozpočet bol menený jednak 4 uzneseniami MsZ, jednak
vplyvom prenesených kompetencií a grantov a v poslednom rade zmenami, resp. RO prijatými
primátorom mesta. Tieto počas roka znamenali nasledujúce zmeny
>
>
>

v bežných príjmoch zvýšenie o 377 617 eur,
v kapitálových príjmoch zvýšenie o 1 639 eur,
v príjmoch z finančných operácií zníženie o 19 414 eur, celkom v príjmoch zvýšenie o 359 842
eur.
> v bežných výdavkoch zvýšenie o 215 852 eur.
> v kapitálových výdavkoch zvýšenie o 15 260 eur.
> vo výdavkoch finančných operácií zvýšenie o 9 015 eur, celkom vo výdavkoch zvýšenie
o 240 127 eur.
Keďže sa v materiáloch po odídenom pracovníkovi mesta nenašli rozpočtové opatrenia, nie je možné
oboznámiť verejnosť s ich opodstatnenosťou, resp. zámerom. V konečnom súčte bol upravený
rozpočet vyčíslený ako prebytkový s prebytkom 122 269 eur.
Ako som už uviedla, zmeny rozpočtu znamenajúce vyrovnanie s plnením spôsobili to, že hodnotenie
hospodárenia nevykazuje žiadne rozdiely a dosiahnutý prebytok 122 558 eur je v podstate prebytkom
„naplánovaným“ - 122 269 eur. Z takto podchytených údajov sa nedá objektívne vyhodnotiť
stanovovanie objemov finančných prostriedkov pri prvotnom zostavovaní rozpočtu, ani pri jeho
zmenách.
Koncepcia záverečného účtu je v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi modifikovaná a to najmä preto,
že pri hodnotení údajov skutočnosti v porovnaní s rozpočtom, ktorý bol RO upravený do takej hodnoty,
aby sa rovnal údaj skutočnosti by bolo obyčajným konštatovaním, že plnenie je 100 %-tné, čo je
vyjadrené v tabuľkovej podobe hodnotenia programov. Opakovanie tohto plnenia do textu by bolo
zbytočnou duplicitou.
Ďalej uviedla, že po prvý raz je v ZU zverejnený zoznam dlžníkov mesta. Mesto má k tomu oprávnenie
zo zákona č. 511/1992 Zb., konkrétne § 23 b. Sú to fyzické osoby s podlžnosťou vyššou ako 165 eur
a právnické osoby s podlžnosťou presahujúcou 1 650 eur. Je síce daná možnosť podlžnosti sčítať
(dane + poplatky za KO), čím by sa zoznam rozšíril, ale programovo taká možnosť zatiaľ nie je a cez
excelovské tabuľky by spočítavanie bolo zdĺhavé. Možno v budúcnosti.
Čo sa týka vyhodnocovania programového rozpočtu boli to konzultácie so zamestnancami mesta
zodpovednými za tú-ktorú oblasť, z ktorých viacerí netušili, aký cieľ, údaj, hodnotu majú vlastne
vyhodnotiť. Zrejme to bola vyslovene parketa odídeného zamestnanca. Do budúcnosti je i tu čo
naprávať.
Aj keď pri spracovávané záverečného účtu dochádzalo k drobným nedorozumeniam, myslím, že
vďaka vzájomnému pochopeniu sa nakoniec práca podarila a tak ako je uvedené v závere materiálu
a konštatoval to aj hlavný kontrolór, je preukázateľné, že poslanci MsZ môžu bez obáv prijať
uznesenie, v ktorom sa celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
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Do diskusie sa prihlásil poslanec Takáč, ktorý skonštatoval pre občanov, že rozpočet je síce
v prebytku, ale budú sa musieť vracať nesprávne vyrubené dane. Pani Barcíková nevedela odpovedať
v akej presne výške to bude, nakoľko nemala pri sebe materiál, ale malo by to byť do 90.000C
Prednostka mesta potvrdila, že by to malo byť do 90.000€

Uznesenie č. 61/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach:
1. schvaľuje
a.) Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2018 bez výhrad
b.) Prevod finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2018 v sume 99 555 Eur do
Rezervného fondu Mesta Trenčianske Teplice.
2)berie na vedomie
a.) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2018
b.) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia Mesta Trenčianske
Teplice za rok 2018
Hlasovanie:
•
Počet prítomných poslancov: 9
• Za: 9
•
Proti: 0
• Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

8. Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2019
Primátorka mesta uviedla, že spracovateľom materiálov je p. Benčová a Ing. Barcíková a odovzdala
im slovo. Pani Benčová uviedla, že v schválenom rozpočte zo dňa 29.04.2019 bol schválený
predpoklad prebytku v rozpočte mesta. Tým, že MsZ schvaľuje uznesenie o prevode zostatku v sume
99 500€ do rezervného fondu, je potrebné tieto prostriedky preklasifikovať v príjmovej časti rozpočtu
položku zo 453 na ekonomickú klasifikáciu 454001, ktorá sa týka prevodu do rezervného fondu. Jedná
sa o administratívny úkon, rozpočet sa nenavyšuje a nerobí sa ani zmena rozpočtu.
Druhá časť návrhu uznesenia sa týka budovania nového riešenia dopravy a autobusových zastávok v
„Zóne stred“. V jestvujúcom rozpočte neboli na to vyhradené finančné prostriedky.
Poslanec Takáč nadviazal na druhú časť návrhu - riešenie dopravy autobusov, a navrhol doplnenie
informácie pre občanov, že z akých rozpočtových položiek sa budú presúvať finančné prostriedky.
Následne dodal, že dopravný inšpektorát schválil presun zastávok podľa projektu, podporil schválenie
tohto bodu programu a pripomenul, že výstavba zastávok nie je v rámci týchto finančných
prostriedkov, čiže budú sa musieť zobrať z nejakých grantov.
Primátorka mesta potvrdila, že spomínané finančné prostriedky sú na odstránenie existujúcich
parkovacích miest a na úpravu „otoču“ pre autobusy.
Pani Benčová ešte doplnila presuny finančných prostriedkov z položiek. Jedná sa o dva projekty.
Jeden v hodnote 21 500€ je na projektovú dokumentáciu a na výdavky spojené s prípravou plôch pre
nové autobusové zastávky a druhy v hodnote 2 000€ (SNP 8-dlhodobý problém so stojacou vodou).
Aby sa nenarušil rozpočet mesta, snažila sa šetriť v niektorých položkách.
- program 2.3.2. - KINO - presun sumy 8 500,- €. Nakoľko v prvom polroku 2019 prebiehali
rekonštrukčné práce v Kúpeľnej dvorane, neboli potrebné finančné prostriedky na vykurovanie kina
Prameň, tiež na nájomné a služby spojené s prevádzkou kina. Keďže sa nepremietalo znížili sa aj
platby distribučným spoločnostiam za požičovné filmov.
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- program 2.3.4. - ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ - presun sumy 2 000,- €. Zníženie je
možné, nakoľko finančné prostriedky na plánované akcie v II. polroku sú postačujúce.
- program 2.6.2. - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - Opatrovateľskú službu pre Mesto Trenčianske
Teplice zabezpečuje profesionálna spoločnosť StarDOS n. o., čím sa šetria mzdové prostriedky
a prostriedky za služby pre svoje zamestnankyne, ktoré by poskytovali opatrovateľskú službu
klientom. V tom to programe došlo k zníženiu o sumu 13 000,- €.
- program 2.7.2. - STATICKÁ DOPRAVA - do tohto programu je zaradená akcia s názvom „Riešenie
dopravy autobusovej zastávky v centre mesta Trenčianske Teplice" a sú v nej použité finančné
prostriedky z vyššie uvedených programov v celkovej sume 23 500,- €. Zatiaľ je len riešený projekt
a stavebné úpravy na vytvorenie plôch pre nové autobusové zastávky. V budúcností bude treba
samostatne riešiť finančné prostriedky na telesá autobusových zastávok.

Uznesenie č. 62/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach:
a.) schvaľuje presun sumy 110 506,00 € z ekonomickej klasifikácie 453 do ekonomickej klasifikácie
454001 s kódom zdroja 46.
b.) schvaľuje presun finančných prostriedkov v celkovej výške 23 500,00 € nasledovne : z prvku 2.3.2.
suma 8 500,00 €, z prvku 2.3.4. suma 2 000,00 € a z prvku 2.6.2. suma 13 000,00 do prvku 2.7.2. na
Akciu: "Riešenie dopravy autobusovej zastávky v centre mesta Trenčianske Teplice". Položky
ekonomickej klasifikácie
s kódom zdroja 41, sú podrobne rozpísané v prílohe tohto Rozpočtového
opatrenia. Celkové príjmy ani celkové výdavky v rozpočte Mesta Trenčianske Teplice sa týmto
rozpočtovým opatrením nemenia.
Hlasovanie:
•
Počet prítomných poslancov: 9
•
Za : 9
•
Proti: 0
•
Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
9. Prerokovanie upozornenia prokurátora
Primátorka mesta skonštatovala, že spracovateľom materiálu je prednostka mesta a odovzdala jej
slovo. Prednostka mesta uviedla, že skôr ako prečíta návrh uznesenia by sa pokúsila bez dlhých
citácií zákona vysvetliť toto upozornenie prokurátora. Ďalej uviedla, že materiály boli doručené
v písomnej podobe a pokračovala popísaním predmetného bodu. Dňa 17.06.2019 bolo Mestu
Trenčianske Teplice doručené upozornenie prokurátora pre porušenie ustanovení niektorých
paragrafov zákona o obecnom zriadení a zákona o majetku obcí, ku ktorému došlo v postupe MsZ
Trenčianske Teplice pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v čase od 1.1.2017 do
31.12.2018 a v rámci previerkovej činnosti, ktorú okresná prokuratúra Trenčín vykonala, konštatuje, že
v previerkovom období mesto nerešpektovalo niektoré zákonné ustanovenia citovaných zákonov.
Celkovo sa jedná o 13 prípadov porušenia zákona pri prevode nehnuteľného majetku. Konkrétne v 8mich prípadoch MsZ schválilo spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta cez obchodnú verejnú
súťaž, súčasne poslanci prijali podmienky obchodnej verejnej súťaže, avšak tieto konkrétne
podmienky netvorili obsah prijatého uznesenia a nie sú ani prílohou zápisnice z rokovania MsZ. V 5tich prípadoch síce poslanci MsZ schválili predaj nehnuteľného majetku mesta, ale neprijali uznesenie
o samotnom spôsobe prevodu tak, ako im to ukladá §9 ods.8 písm. a.) zákona o majetku obcí. Okrem
uvedeného bol v 3-ch prípadoch schválený prevod pozemku ako priľahlej plochy podľa §9a ods.8
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písm. b.). Zákon definuje čo je priľahlou plochou a to že svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, a preto nie je možné ako priľahlú plochu chápať akýkoľvek pozemok
susediaci so stavbou kupujúceho, ale len pozemok, ktorý je svojou polohou a využitím priamo určený
na výkon vlastníckych práv ku konkrétnej stavbe, a preto nie je možné použiť ustanovenie §9a ods. 8,
písm. b.) Zákona o majetku obcí na prevod vlastníctva len samotnej priľahlej plochy k zastavanému
pozemku, ak je zastavaný pozemok už vo vlastníctve vlastníka stavby.
Z tých žiadostí a geometrických plánov prokuratúra konštatuje, že z nich jednoznačne nevyplývalo, že
sa jedná o takýto priľahlý pozemok a konštatuje, že malo byť použité ustanovenie §9a ods. 8 písm. e.)
Zákona o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa a v súvislosti s tým mal byt dodržaný
procesný postup zverejnenia, nebolo prijaté uznesenie o spôsobe prevodu a nebol ani zdôvodnený
dôvod osobitného zreteľa.
Okresná prokuratúra Trenčín navrhuje prerokovať upozornenie na najbližšom zastupiteľstve mesta
Trenčianske Teplice, v prípade prevodu obchodnou verejnou súťažou uvádzať v prijatom uznesení
schválené podmienky verejnej súťaže a v prípade prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Trenčianske Teplice z dôvodu podľa §9a ods. 8, písm. b.) Zákona o majetku obcí najprv schvaľovať
spôsob prevodu podľa §9 ods.8 písm. a.) Zákona o majetku obcí, pričom postupovať podľa tohto
ustanovenia iba v prípade, ak predmetom prevodu je aj pozemok pod stavbou vo vlastníctve majiteľa
stavby a nie v prípadoch, kedy je predmetom predaja iba tzv. priľahlá plocha, pričom v prípade prevod
len tzv. priľahlého pozemku postupovať podľa §9 ods.8 písm. e.) Zákona o majetku obcí, ak je daný
dôvod hodný osobitného zreteľa, avšak v takom prípade striktne dodržať postup podľa §9 ods.8 písm.
e.) Zákona o majetku obcí
Následne prednostka mesta prečítala návrh na uznesenie a primátorka mesta otvorila diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof, ktorý sa spýtal, že či bol podnet daný Okresnej prokuratúre
od mesta Trenčianske Teplice, nakoľko sa jedná o roky 2017-2018. Prednostka mesta odpovedala, že
to nebol podnet od Mesta a že Okresná prokuratúra sa vždy v nejakých časových úsekoch zaoberá
niektorou oblasťou kontroly. Táto kontrola bola vo viacerých samosprávach v oblasti dodržania
zákonných ustanovení pri prevodoch nehnuteľného majetku mesta. Následne sa poslanec Krištof
spýtal, či by aj s poslancom Raučinom mohli nahliadnuť do konkrétnych spisov. Prednostka mesta
odpovedala, že sa o tom neskôr môžu podrobnejšie porozprávať.
Primátorka mesta dodala pre občanov, že kompletné upozornenie prokurátora je súčasťou materiálu
v tomto bode.

Uznesenie č. 63/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach :
1. prerokovalo:
upozornenie prokurátora pre porušenie ustanovení § 11 odsek 4 písmeno a) Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k § 7 odsek 1, § 9 odsek 2 písmeno a), písmeno b),
§ 9 a odsek 8 písmeno b), písmeno e) Zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ku ktorému došlo v postupe Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice pri
prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Trenčianske Teplice v čase od 01.01.2017 do
31.12.2018
2. berie na vedomie povinnosť dodržiavania zákonných ustanovení uvedených v upozornení
prokurátora :
a) pri prevodoch nehnuteľného majetku mesta, v prípade prevodu obchodnou verejnou súťažou
uvádzať v prijatom uznesení schválené podmienky verejnej súťaže
b) v prípade prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Trenčianske Teplice z dôvodu podľa §
9a odsek 8 písmeno b) Zákona o majetku obcí najprv schvaľovať spôsob prevodu podľa §9 odsek 2
písmeno a) Zákona o majetku obcí, pričom postupovať podľa tohto ustanovenia iba v prípade, ak
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predmetom prevodu je aj pozemok pod stavbou vo vlastníctve majiteľa stavby a nie v prípadoch, kedy
je predmetom predaja iba tzv. priľahlá plocha, pričom v prípade prevodu len tzv. priľahlého pozemku
postupovať podľa § 9a odsek 8 písmeno e) Zákona o majetku obcí, ak je daný dôvod hodný
osobitného zreteľa, avšak v takom prípade striktne dodržať postup podľa § 9a odsek 8 písmeno e)
Zákona o majetku obcí
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 9
• Za : 9
• Proti: 0
• Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
10. Informácia o spôsobe vybavenia podnetov Okresnou prokuratúrou Trenčín
Primátorka mesta odovzdala slovo prednostke mesta, ktorá spracovala predmetný materiál.
Prednostka mesta uviedla, že Mestu Trenčianske Teplice bolo dňa 11.03.2019 doručené
upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu občana, ktorý požiadal Okresnú prokuratúru Trenčín
o preskúmanie zákonnosti postupu mesta Trenčianske Teplice v súvislosti so skutočnosťou, že mesto
porušilo ustanovenie § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace, nakoľko ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice sa konalo
15.08.2018.
Na základe podnetu občana bol vykonaný prokurátorský dozor a Okresná prokuratúra Trenčín
v svojom upovedomení o spôsobe vybavenia podnetu zo dňa 29.01.2019 konštatuje, že ustanovujúce
rokovanie MsZ Trenčianske Teplice, ktoré sa konalo 10.12.2019, síce bolo zvolané do 30 dní odo dňa
vykonania volieb do orgánov samosprávy, avšak je zrejmé, že sa nekonalo v lehote do troch mesiacov
od ostatného rokovania zastupiteľstva, keďže predošlé rokovanie sa konalo ešte dňa 15.08.2018.
Prokuratúra vo svojom vyjadrení ďalej konštatuje, že je nevyhnutné plánovať zasadnutia rokovania
zastupiteľstva tak, aby nedošlo k porušeniu prvej vety ustanovenia § 12 ods. 1 Zákona o obecnom
zriadení bez ohľadu na to, či sa v danom kalendárnom roku konajú komunálne voľby alebo nie a že
toto nebolo v postupe mesta Trenčianske Teplice striktne dodržané.
V závere svojho vyjadrenia prokurátorka apeluje na Mesto Trenčianske Teplice, aby ako orgán
verejnej správy dodržiavalo zákony, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a to jednak
v rámci postupu a vydávania rozhodnutí a ďalších správnych aktov, ako aj pri vykonávaní jednotlivých
administratívnych úkonov, ako tomu bolo v tomto prípade.
Mesto Trenčianske Teplice požiadalo Okresnú prokuratúru Trenčín o vyjadrenie k postupu bývalého
primátora mesta Trenčianske Teplice Štefana Škultétyho, ktorý v rámci prípravy ustanovujúceho
zasadnutia mestského zastupiteľstva pripravil niektoré podklady na toto zasadnutie tak, že namiesto
svojho mena a priezviska uvádzal na niektorých podkladoch meno súčasnej primátorky mesta
Trenčianske Teplice, pričom súčasná primátorka nemala žiadnu možnosť do uvedeného zasahovať.
Jednalo sa konkrétne o dokumenty označené ako voľba komisií pri mestskom zastupiteľstve,
poverenie poslancov vykonávaním svadobných obradov, návrh na preplatenie
nevyčerpanej
dovolenky primátora za rok 2018 a schválenie platu primátorky mesta Trenčianske Teplice.

Okresná prokuratúra Trenčín vo svojom upovedomení zo dňa 21.05.2019 konštatovala, že postup
bývalého primátora mesta nepovažuje za správny.
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Vzhľadom na nesúlad postupov bývalého primátora s platnou legislatívou a v záujme dodržiavania
zákonných postupov, bolo potrebné o uvedených skutočnostiach informovať jednak poslancov
mestského zastupiteľstva a taktiež aj verejnosť.
Následne prednostka mesta prečítala návrh na uznesenia a primátorka mesta otvorila diskusiu v tomto
bode. Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátorka na záver popísala priebeh ustanovujúce zastupiteľstva, na ktorom poslanci obdržali
materiály, na ktorých bola uvedená ako spracovateľka, a keďže nemala možnosť nahliadnuť do
materiálov pri spracovávaní, na ustanovujúcom zastupiteľstve sa nerokovalo.
Uznesenie č. 64/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie informáciu o spôsobe vybavenia
podnetov Okresnou prokuratúrou Trenčín.
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 9
• Za : 9
•
Proti: 0
• Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
11. Schválenie platu primátorky mesta Trenčianske Teplice
Primátorka mesta odovzdala slovo prednostke mesta, ktorá predkladá tento materiál.
Prednostka mesta uviedla, že podľa platnej legislatívy sa má pristúpiť každoročne k prehodnoteniu
platu primátorky, konkrétne v zmysle §3, ods. 1 zákona 253/1994 Z.Z o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, cit.“ Starostovi
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku podľa §4 ods. 1 alebo násobku podľa §4 ods. 6.“ To znamená, že každoročne
štatistický úrad SR zverejňuje údaje o priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve a pre rok 2019 je to 1013 € a tento základ sa násobí koeficientom, ktorý je určený podľa
počtu obyvateľov. Pre mesto Trenčianske Teplice je to 2,41- násobok a výsledkom je suma 2 441,33€,
t. j. po zaokrúhlení 2 442€
Podľa §4 ods. 2 „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1. Obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.“
Následne prednostka mesta prečítala návrh na uznesenie a primátorka mesta otvorila diskusiu
k tomuto bodu.
Poslankyňa Fedorová sa vyjadrila k bodu b.) -uviedla, že podľa jej názoru by navrhla zvýšenie a ako
jeden z dôvodov uviedla, že trávi s primátorkou veľa pracovného času a aj súkromného pracovne, že
ubehlo už 6 mesiacov a to je adekvátny čas na to, aby nejakým spôsobom ohodnotili množstvo jej
práce, ktorú vykonáva aj vo svojom voľnom čase, kedy by si sa mala venovať rodine. Takže podľa jej
názoru navrhuje zvýšenie o 40 %.
V diskusii dostala slovo aj p. Hackenbergová, ktorá je spracovateľom tohto bodu a priblížila niektoré
číselné údaje. Plat primátorky, ktorý bol schválený uznesením MsZ v decembri 2018 je vo výške 2300
€. Ako uviedla prednostka mesta, výška priemernej mzdy od 1.1.2019 sa mení a dosiahla výšku 1013
€, po prepočítaní koeficientom 2,41 je plat primátorky 2442€. Po prepočítaní návrhu p. viceprimátorky
s navýšením o 40% bude plat primátorky podľa zákona 253/1994 Z.Z o právnom postavení
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a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov prepočítaný
nasledovne: základný plat po prepočítaní koeficientom 2,41 je 2442€, zvýšením platu o 40%
predstavuje 976,80 €, spolu plat primátorky by predstavoval po zaokrúhlení 3419€ (brutto), 2461€
(netto). Zvýšenie platu na zvyšných 6 mesiacov predstavuje v rozpočte mesta 5860,80€. Pre
porovnanie s okolitými obcami - Lednické Rovné navýšenie platu starostu 49%, Horná Súča 40%,
Omšenie 35%, Trenčianske Stankovce 35%.
Uznesenie č. 65/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na základe zákona č. 253/ 1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a)berie na vedomie že na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona patrí primátorke od 1.1.2019 plat
vypočítaný ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného
zákona
b) schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.7.2019 zvýšenie platu primátorky
o 40 %.
Hlasovanie:
•
Počet prítomných poslancov: 9
• Za: 8
•
Proti: 0
• Zdržal sa: 1 (Krištof)
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
12. Návrh zásad odmeňovania volených orgánov mesta Trenčianske Teplice
Primátorka mesta odovzdala slovo prednostke mesta, ktorá predkladá tento materiál.
Prednostka mesta skonštatovala, že materiál obdržali v písomnej podobe a bol zverejnený na
webovom sídle mesta. Účelom predkladaných zásad, je najmä určiť pravidlá odmeňovania poslancom
MsZ a členov komisií pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti
výkonu tejto funkcie.
Dňa 1. apríla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na
základe ktorej maximálna výška odmeny, ktorú možno poskytnúť v kalendárnom roku poslancovi, je
najviac jeden mesačný plat primátora bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Podľa
dôvodovej správy k zákonu č. 70/2018 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení, sa
odmena poslanca mestského zastupiteľstva a člena komisie, ktorý nie je poslanec, odvíja vždy od
základného mesačného platu primátora mesta Trenčianske Teplice bez započítania prípadného
zvýšenia platu primátora mesta podľa §4 ods. 2 druhej vety zákona 253/1994 Z.z.
Prednostka mesta ďalej uviedla, že je názoru, že výkon poslanca nezahŕňa len účasť na
zastupiteľstve, komisiách alebo prípadných pracovných stretnutiach a tento materiál predkladá s tým,
že obsahuje návrh na odmeňovanie vo forme paušálu na mesiac vo výške 145 €. Následne
prednostka mesta popísala jednotlivé články zásad odmeňovania.
Na záver upresnila, akým spôsobom stanovili sumu odmeny a to priemerom celkového príjmu
aktívneho poslanca z roku 2017, čo bolo zhruba 50 €
Do diskusie sa k tomuto bodu neprihlásil nikto.
Primátorka mesta skonštatovala, že považuje za transparentné paušálne vyplácanie náhrad a nie je to
potrebné naháňať na rôznych tajných pracovných stretnutiach, ako to bolo v minulom volebnom
období, kedy zásady odmeňovania neboli ani zverejnené.
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Uznesenie č. 66/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zásady odmeňovania volených orgánov
mesta Trenčianske Teplice
Hlasovanie:
•
Počet prítomných poslancov: 9
•
Za: 9
•
Proti: 0
•
Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
13. Návrh na predaj nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice - časť pozemku parcela
KNC č. 2016/1 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 2016/1 a č.
2016/58 k. ú. Trenčianske Teplice
Primátorka mesta odovzdala slovo p. Hudcovskej, ktorá predkladá tento materiál.
P. Hudcovská uviedla, že Západoslovenská distribučná a. s. požiadala Mesto Trenčianske Teplice
o odpredaj časti pozemku parcela KNC č. 2016/1 o výmere 17 m2 za účelom výstavby transformačnej
stanice a zároveň zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 2016/1 a 2016/58 pre
potreby uloženia elektrického vedenia. Toto vecné bremeno bude zamerané za základe
porealizačného geometrického plánu v sume 25€/m2. Predmetný materiál bol prerokovaný na komisii
pre financie a majetok, kde členovia komisie odporučili MsZ schváliť odpredaj časti pozemku a taktiež
zriadiť vecné bremeno na pozemkoch za sumu 25€/m2, pri kúpnej zmluve a pri vecnom bremene je to
jednorazová odplata. Tento predaj sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof, ktorý uviedol tento materiál bol prerokovaný na komisii pre
financie a majetok a zápisnicu zo všetkých komisií posiela poslancom mailom.
Uznesenie č. 67/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach :
1. určuje spôsob prevodu majetku - predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice
evidovanej na LV č. 2797 v k. ú. Trenčianske Teplice - časť pozemku parcela KNC č. 2016/1, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 17 m2, ktorý bude presne zameraný porealizačným geometrickým
plánom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. Čulenova 6, Bratislava za účelom výstavby
transformačnej stanice za kúpnu cenu 25,- Eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a, ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že v rámci pripravovanej stavby
TN_Trenčianske Teplice, sídl. SNP, VNK, TS, NNK bude vybudovaná nová transformačná stanica na
sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach.

2. schvaľuje predaj nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 2797 - časť pozemku v k. ú. Trenčianske
Teplice, zapísaného na LV č. 2797 a parcela KNC č. 2016/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere
17 m2, ktorý bude zameraný porealizačným geometrickým plánom, vo vlastníctve Mesta Trenčianske
Teplice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. Čulenova 6, Bratislava za účelom výstavby
transformačnej stanice za kúpnu cenu 25,- Eur/m2.
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3. schvaľuje zriadenie vecného bremena pre potreby uloženia elektrického vedenia na pozemkoch :
parcela KNC č. 2016/1, druh pozemku ostatná plocha, KNC č. 2016/58, druh pozemku ostatná plocha,
zapísaných na LV č. 1 v k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, v
prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. Čulenova 6, Bratislava, ktoré bude presne zamerané
porealizačným geometrickým plánom, za jednorazovú odplatu 25,- Eur/m2.
Hlasovanie:
•
Počet prítomných poslancov: 9
• Za: 9
•
Proti: 0
• Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
14. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku parcela KNC č. 2709, k. ú. Trenčianske
Teplice
Primátorka mesta skonštatovala, že spracovateľom je p. Hudcovská a odovzdala jej slovo. P.
Hudcovská uviedla, že pani Emília Barboríková, Štvrť SNP 124/7, Trenčianske Teplice požiadala
mesto Trenčianske Teplice o právo zriadenia vecného bremena na pozemku KNC č. 2709- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 529 m2 , ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice. Menovaná je
vlastníckou pozemku KNE č. 1072 - orná pôda, na ktorom má chatku ku ktorej si chce priviesť
elektrickú prípojku, ktorá bude z časti viesť aj po pozemku Mesta Trenčianske Teplice. Skutočný
rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena,
vypracovanom po zrealizovaní stavby, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúca oprávnená osoba.
Toto vecné bremeno je navrhnuté ako bezodplatné a zriaďuje sa v prospech každého vlastníka
parcely KNE č. 1072, to znamená že v prípade predaja tejto parcely, toto vecné bremeno prechádza
na nasledujúceho vlastníka.
Do diskusie sa neprihlásil v tomto bode nikto.
Uznesenie č. 68/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku parcela KNC č. 2709, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 529 m2 v katastrálnom území Trenčianske Teplice,
zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice spočívajúceho v práve uloženia,
užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných
stavených úprav elektrickej prípojky, vrátane jej odstránenia na pozemku parcela KNC č. 2709 v
prospech každého vlastníka pozemku parcela KNE č. 1072 - orná pôda o výmere 606 m2 v
katastrálnom území Trenčianske Teplice .
Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom na zriadenie vecného
bremena, vypracovanom po zrealizovaní stavby, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúca
oprávnená osoba.
2. súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so súčasnou
vlastníčkou pozemku parcela KNE č. 1072 - Emíliou Barboríkovou, rod. Rýdziová, Štvrť SNP 124/7,
914 51 Trenčianske Teplice.
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Hlasovanie:
• Počet prítomných poslancov: 9
• Za: 9
• Proti: 0
• Zdržal sa: 0
• Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice Č..../2019, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 8/2016 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske
Teplice v znení jeho Dodatkov č. 1 až 3
Primátorka mesta skonštatovala, že spracovateľom materiálov je p. Valášková a p. Mičega a vyzvala
jedného z nich k od prezentovaniu materiálov. P. Mičega uviedol, že by rozdelil materiál na dve
zásadné veci a to prvá je požiadavka z komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci a druhá týkajúca sa
dopravy. V prvej veci vzniklo rozšírenie možnosti vymedziť vyhradené parkovacie miesto pre ťažko
zdravotne postihnutých a to tým spôsobom, že zVZN č. 8/2016 sa vypúšťa povinnosť vlastniť
vodičské oprávnenie, to znamená že vyhradené parkovacie miesto budú môcť mať aj ŤZP za
splnených určitých podmienok aj keď nebudú vlastníci motorového vozidla, resp. vodiči motorového
vozidla.
Druhá zmena vyplynula automaticky a je povinnosťou Mesta upraviť toto VZN ako správcu miestnych
komunikácií a vyplýva to z toho že „Zóna Stred“ už nie je vo vlastníctve mesta a je nie je viac možno
vyberať finančné prostriedky za parkovanie. Ul. Gen. M.R. Štefánika sa z VZN vypúšťa ako jedna
z ulíc kde je dočasné parkovanie vymedzené na miestnych komunikáciách za účelom regulácie
parkovného. To znamená, že ostatné zmeny ako zrušenie zamestnaneckej karty, vypustenie pojmov
ako Štefánikova ulica a všetko stým spojené, tie jednotlivé odseky a ustanovenia článkov vo VZN
vyplývajú z tejto zmeny.
Ďalej dodal, že v bode 7, čl. 4, odsek 6 písm. a.) sú posledné dve vety prečiarknuté, pričom došlo
k chybe pri kopírovaní z dôvodu dvoch spracovateľov a posledná veta: „ Za rovnakých podmienok
o vyhradenie parkovacieho miesta žiadajú aj zákonní zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí,
resp. zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí na základe iného právneho vzťahu.“ Nemá byť
vyškrtnutá.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Brezovák, ktorý dal návrh na pozmeňujúce uznesenie: v čl.4 ods. 6
písm. a.) sa posledné dve vety sa nahrádzajú nasledovným textom: „Žiadateľ musí byť vlastníkom
alebo spoluvlastníkom vozidla a nepodnikať s ním. Za rovnakých podmienok o vyhradenie
parkovacieho miesta žiadajú aj zákonní zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí, resp.
zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí na základe iného právneho vzťahu.“ Znenie tohto
návrh bolo odporučené komisiou pre zdravotníctvo asociálne veci dňa 22.5.2019, čiže z VZN sa
vypúšťa povinnosť vlastniť vodičský preukaz a taktiež je doplnené, že zástupcovia ŤZP detí na
základe iného právneho vzťahu môžu za rovnakých podmienok požiadať o vyhradené parkovacie
miesto.
Následne prebehla diskusia o pôvodnom znení VZN so zapracovaním zmien, pričom výsledkom bolo
schválenie pozmeňujúceho návrhu poslanca Brezováka.

Uznesenie č. 69/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 5/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske
Teplice č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území
Mesta Trenčianske Teplice v znení Dodatkov č. 1. až 3.vrátane pozmeňujúceho návrhu podaného
poslancom Martinom Brezovákom znejúcim nasledovne : v čl.4 ods. 6 písm. a.) sa posledné dve vety
sa nahrádzajú nasledovným textom: „Žiadateľ musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom vozidla
a nepodnikať sním . Za rovnakých podmienok o vyhradenie parkovacieho miesta žiadajú aj zákonní
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zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí, resp. zástupcovia zdravotne ťažko postihnutých detí
na základe iného právneho vzťahu.“
Hlasovanie :
•
Počet prítomných poslancov: 9
•
Za: 9
•
Proti: 0
•
Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 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
Primátorka mesta odovzdala slovo p. Bunčákovej, ktorá uviedla, že od 1.9.2019 bude poskytnutá
dotácia na stravu nielen deťom v poslednom ročníku MŠ, ale aj žiakom ZŠ. Avšak vzhľadom na
skutočnosť, že sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravín, Ministerstvo školstva vydáva tzv.
finančné pásma, ktoré slúžia na stanovenie výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni.
V súčasnosti vydalo Ministerstvo 3 finančné pásma (v minulosti ich bolo 5), ktoré nadobúdajú účinnosť
od 1.9.2019. Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev prehodnotila tieto 3 finančné pásma a jednohlasne
doporučila druhé finančné pásmo. To znamená, že príspevky sa zmenia nasledovne: v MŠ sa zvýši
o0,11€/deň, vZŠ(1st) sa zníži o 0,01€/deň a vZ Š (2st) sa zvýši o 0,01. Príspevky na stravu pre
zamestnancov a iných stravníkov sa nemenia.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Fedorová, ktorá chcela len upresniť, že to zvýšenie/ zníženie
v centových jednotkách je na jeden deň. Taktiež to bolo na komisii pre školstvo, kultúru a cirkev
prerokované a odporučené na schválenie MsZ
Uznesenie č. 70/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2019 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: 9
•
Za : 9
•
Proti: 0
•
Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok
príležitostného trhu „FOOD FEST v parku“ lokalizovaného v areáli Kúpeľného parku
Trenčianske Teplice
Primátorka mesta odovzdala slovo p. Bunčákovej, ktorá uviedla že schválenie trhového poriadku je
prvý krát. Jedná sa o zákon č. 78/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach, kde môže o zriadenie trhového miesta požiadať aj iná osoba a nemusí to
miesto zriadiť obec, ale aj fyzická osoba ale musí mať súhlas mesta a tak isto vypracovaný trhový
poriadok, ktorý sa schvaľuje formou VZN a v zmysle tohto nariadenia požiadalo cultura o.z.
o zriadenie trhového miesta na podujatie „FOOD FEST v parku“, ktoré sa bude konať 7.a 8.9.2019.
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Kúpele Trenčianske Teplice už doručili svoje súhlasné stanovisko k trhovému poriadku príležitostného
trhu v areáli Kúpeľného parku.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Takáč, ktorý sa chcel informovať, či by nebolo možné pripraviť
nejaké všeobecné VZN, ktoré by sa dalo použiť celoročne na podobné podujatia. P. Bunčáková
odpovedala, že nie, nakoľko nemôžeme dopredu vedieť, či vlastník pozemku povolí zriadenie
trhového miesta. Následne doplnila, že to bude musieť MsZ zakaždým schváliť.
Na záver primátorka doplnila, že schválenie trhového miesta v Kúpeľnom parku je komplikovanejšie,
nakoľko aj KPÚ vydáva stanovisko, keďže tento areál je kultúrnou pamiatkou.
Uznesenie č. 71/ VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
7/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST v parku"
lokalizovaného v areáli Kúpeľného parku Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
• Počet prítomných poslancov: 9
• Za: 9
•
Proti: 0
• Zdržal sa: 0
•
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
18. Interpelácie
Do tohto bodu sa neprihlásil nikto.
19. Rôzne
Do tohto bodu sa prihlásili:
Poslanec Krištof - chcel sa poinformovať p. Mičegu ohľadom odpovede z dopravného inšpektorátu o
vodorovnom značení na Nádražnej ulici z dopravného inšpektorátu, odpoveď bola že zatiaľ nie je
odpoveď, doteraz sa stavebný úrad zaoberal riešením situácie v tzv. „Zóne stred“
Poslanec Brezovák - chcel sa spýtať, či by v týchto horúčavách nemohli TsM alebo dobrovoľní hasiči
zavlažovať miestne komunikácie. Odpoveď bola, že TsM môže zavlažovať iba pešiu zónu, nakoľko
nemajú potrebnú techniku a dobrovoľní hasiči postupne zavlažujú aj cesty.
Poslanec Greguš - sa chcel spýtať na zosuv pôdy na Gogolovej ulici, na ďalšie kroky ktoré budú
nasledovať. Pán Mičega sa vyjadril, že je zložité nájsť vzorec na opravu aj financovanie, ale zatiaľ sa
z časti vyriešila dopravná situácia. Zatiaľ sa môžeme rozprávať o stave, ktorý je zastabilizovaný. Až
budúci týždeň po stretnutiach bude možné určiť ďalšie kroky. Zároveň požiadal občanov, aby
rešpektovali zákaz vjazdu vozidlám na 3,5 t pre posuvu svahu, čo by spôsobilo kompletné uzavretie
Gogolovej ulice.
Sady pod Dedovcom - zosyp oporného opevnenia - chcel sa informovať, či sa komisia pre
výstavbu a dopravu zaoberala týmto problémom. Primátorka mesta odpovedala, že zatiaľ nie, ale
na mesto boli doručené dve takéto žiadosti. Poslanec Takáč sa vyjadril, že v minulosti sa venovali
oprave takých múrov a na najbližšej komisii pre výstavbu a dopravu sa budú venovať tejto téme.
Poslanec Stuhl- popísal úspechy florbalového družstva Trenčianske Teplice a rozvoj práce
s mládežou na celoslovenskej úrovni v spolupráci s IUVENTOU.
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Poslanec Takáč - požiadal povereného riaditeľa TsM o zaslanie zoznamu kompletnej techniky, stavu
a zaslal ich všetkým poslancom, aby vedeli v akom sú vozidlá stave a mohli na to myslieť pri
zostavovaní rozpočtu na nasledujúci rok
Skonštatoval, že VZN o ŤZP parkovaní bolo doposiaľ veľmi prísne a zmenou VZN by chcel
požiadať občanov, aby to nezneužívali.
Požiadal poslancov, aby pouvažovali nad pomenovaním ulíc, nakoľko Štvrť SNP je od TsM až po
začiatok Trenčianskych Teplíc aby budovy boli lepšie lokalizovateľné.
Slovo dostali aj občania
p.Kopp- poďakoval mestu za uvítanie detí - mladých hasičov z Luhačovíc
následne prebehla diskusia s p. Koppom, poslancami a p. Malíkovou ohľadom stavu kotolne
a rozvodov v Termii, ktorej výsledkom bolo, že na finančnej komisii mali prebrať rekonštrukcie tejto
kotolne a rozvodov a taktiež by sa poslanci mali ísť pozrieť do kotolne aby videli, v akom je stave.

Poslanec K rišto f- nadviazal na poslanca Stuhla a doplnil, že v Trenčianskych Tepliciach sú dve
majsterky vo futbale.
Primátorka mesta- uviedla, že prebehlo výberové konanie na riaditeľa v ZUŠ a opäť bola do funkcie
zvolená p. Daniela Fialová.
Mesto oslovilo LESY Slovenskej republiky ohľadom popadaných stromov, list s odpoveďou
odovzdá p. Gregušovi.
p. Látal - cesta z Kaňovej na Gogolovu ulicu - treba orezať stromy popri ceste
- návrh opravy oporného opevnenia na Gogolovej ulici
- z Matice Slovenskej - výstup na Omšenskú babu, ktorého sa zúčastnila aj primátorka
p. Huláková - na Kaňovej ulici dole, je skok na ceste, ktorý je upchatý kameňmi, ktoré boli splavené
z Medových lúk pri silných dažďoch. Riaditeľ TsM odpovedal, že je veľký problém s tou cestou, lebo
tam nie sú vybudované odvodňovacie jarky, vyčistia to
Primátorka mesta na záver poďakovala dobrovoľníčkam pri výsadbe zelene a kvetov pred potravinami
CBA a zároveň aj poďakovala prednostke mesta za darovanie závesného hrantu s muškátmi, ktorý je
pri vstupe mesta.

Priebeh celého zasadnutia MsZ nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=FpJRvZHM6K4&t=2816s
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20. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania, primátorka poďakovala poslancom za
účasť a ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva.
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Prezenčná listina
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. júna 2019
n
Mgr. Zuzana Frajková Ďurm eková, prim átorka mesta
JUDr. Eva Hroncová, prednostka MsÚ
JUDr. Jozef Zem ko, hlavný kontrolór

Dušan Bajtgovský

k

Mgr. Martin B rezovák
Mgr. Michaela Fedorová
Ing. Maroš G reguš
Bc. Nikola Kontrová
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
Jozef Raučina
Milan Stuhl
Ing. Marián Takáč
Ing. Filip Vavro
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