Zápisnica z Komisie pre cestovný ruch
dňa 13. 06. 2019 o 15,30 hod.
Prítomní:
• predseda komisie:
• členovia:

• garant:
Prizvaní:

Jozef Raučina
Roman Krištof
Andrej Puček
Silvia Howarth Kelnárová, Mgr.
Pavol Malíček
Miroslav Ďatko
Vladislava Pevná
Havelková Silvia, Mgr.
Zuzana Frajková Ďurmeková, Mgr.
Juraj Škvarka

Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Web a profily mesta na sociálnych sieťach ako nástroj propagácie CR v Trenčianskych Tepliciach.
3. Súčasné Stanovy, štruktúra a rozpočet OOCR.
4. Diskusia ohľadom návrhu zvýšenia Dane za ubytovanie ako prostriedku navýšenia
rozpočtových zdrojov mesta.
5. Návrh na systematickú rekonštrukciu infraštruktúry mesta v budúcich rozpočtových
obdobiach.
6. Rôzne.
1. Privítanie a predstavenie prítomných.
Predseda komisie privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Okrem členov komisie sa na
komisii zúčastnili aj členovia OOCRTT a podnikatelia.
2. Web a profily mesta na sociálnych sieťach ako nástroj propagácie CR v Trenčianskych Tepliciach.
Predseda dal slovo p. Kelnárovej.
p. Kelnárová: páčia sa jej profily, chýba jej živá marketingová komunikácia, tiež navrhuje viesť
rejtingy, navrhuje mailingový list.
p. Škvarka: máme oficiálny web ww.teplice.sk, na ktorej je: e-mail hlásnik, SMS-hlásnik – je možné sa
prihlásiť na odber.
zo života TT – FB profil so 4 021 sledovateľov (k 13. 6. 2019)
FB profil Turista z r. 2014 bol premenovaný na Visit Teplice patriaci OOCRTT, ktorý momentálne
nespravujeme a nemáme naň dosah.
p. Frajková Ďurmeková: profil je momentálne riadený niekým iným, podávame trestné oznámenie.
p. Havelková: webová stránka Turista z projektu cezhraničnej spolupráce po ukončení projektu bola
nahradená web Visit Teplice, ktorá bola veľmi komplikovaná a nebola v súlade so zákonmi EÚ.
p. Škvarka: web nebol prístupný hendikepovaným návštevníkom.

p. Havelková: zníženie personálneho stavu v TIKu, ktorý sa bude na konci septembra zatvárať
z dôvodu rekonštrukcie budovy – vyhodnotené ako zrušenie stránky. V súčasnosti sa stránka dá
vyhľadať, no je nefunkčná. Teraz máme teda funkčné len teplice.sk a FB Zo života TT
p. Frajková Ďurmeková: Visit Teplice boli zriadené OOCRTT. Spoločnými silami skúsme zriadiť niečo
nové a funkčné. Ani názov by už nebol vhodný, keďže o FB s rovnakým názvom sme prišli.
p. Raučina: mali by sme si dať novú úlohu, akoby mala stránka vyzerať a čo všetko by mala
obsahovať.
p. Puček: lacnejšia alternatíva by bola tá, že by sa spravil redizajn existujúcej stránky. Aj my
v Kúpeľoch ho robíme pravidelne, aby sme šli s trendom. Stránka Visit teplice nebola zlá, bola
urobená komerčne, pekne, moderne. Robiť stránku nanovo je zdĺhavé a náročné. Teplice.sk je predsa
len stránka mesta. Slúži na 80% domácim obyvateľom, možno zvyšok sú návštevníci.
p. Kelnárová: Karlove Vary majú opačný koncept. Spočiatku je komerčná a občania si musia vyhľadať
údaje k samospráve. Je to dobré pre vyhľadávače, ktoré určujú čo sa zobrazí na prvom, druhom
a ďalších miestach.
p. Puček: to treba zaplatiť. Aby sme sa nedostali k situácii, že tá stránka bude zasa príliš zložitá. Mala
by byť reprezentačná.
p. Kelnárová: to je ale vec dizajnu.
p. Raučina: mala by byť jednoduchá.
p. Puček: nám (Kúpeľom) táto stránka len dopomáha. Väčší tlak je kladený na našu stránku.
p. Škvarka: visit teplice je dosť nešťastný názov.
p. Puček: je to názov, aby mu rozumel každý.
p. Kelnárová: „teplice“ vyhľadáva v ČR
p. Frajková Ďurmeková: prikláňam sa k tomu, aby to bolo pod jedným. Sú tam aktuálne zverejnené aj
podujatia, neslúži len občanom.
p. Krištof: ja som včera pozeral na stránku rakúskeho mesta a tiež ide z obecného línia občana
a návštevníka.
p. Kelnárová: je to doména, ktorú mesto má. Buď sa zaplatí firma, ale pokiaľ je potenciál medzi
pracovníkmi mesta, tak mu je možné zaplatiť kurz.
p. Škvarka: aplikácia v mobiloch – je zdarma, je možné ju použiť, všetky novinky sa ihneď zobrazia
v mobiloch
p. Kelnárová: v budúcnosti by bolo výborné napr. aj smart city parkovanie, koľko je voľných miest...
zástupkyňa z Hotela Panoráma: dalo sa zapojiť do Literárnej jari?
p. Havelková: pani riaditeľka v rozpočte uviedla len jednu aktivitu, nie Literárnu jar
p. Repa: po 9 rokoch sa vraciam do TT. Stránka teplice.sk by mala byť len pre mesto, pre občana. Mal
by tam byť preklik na turistu. Marketing a manažment v Rakúsku robí TIK. TIK hľadá aj ubytovanie pre
záujemcov. Visit teplice nie je aktívna. TIK posiela ponuky. Visit teplice sú len základné informácie
a prekliky. Na teplice.sk sú aktuálne podujatia, na Visit chýbajú. Pre turistov by mala byť stránka
osobitne.
p. Raučina: mal som pocit, že aj v minulosti bolo na visit teplice všetko len okolo Literárnej jari, AIP,
Hudobné leto a pod. Ale chýbali tam informácie menších podnikateľov.
p. Raučina: bude možné ju ešte obnoviť?
p. Škvarka: uvidíme, oslovíme autora, či by bol možný up grade.
p. Havelková: Je to otázka komunikácie a dohody.
p. Škvarka: čo sa týka voľností kapacít hotelov, ktoré by bolo vidno na stránke, odporúčam, aby sa to
spojilo s hotelmi.
p. Havelková: nie každý hotel takto reaguje
p. Kelnárová: aj hotel s tým môže mať problém a k hotelierovi sa nedostane presná informácia. Web
stránka si vie na seba aj zarábať.
p. Puček: reklama je až to druhé, sprostredkovanie je príjem.
p. Kelnárová: prioritne sa zaoberať krásnou prehľadnou stránkou (vysvetlila stránku Karlových Varov).
p. Frajková Ďurmeková: budeme sa tým zaoberať, bolo by treba určiť, kto bude stránku spracovávať.

3. Súčasné Stanovy, štruktúra a rozpočet OOCR.
p. Raučina: Chceli by sme viac vedieť o OOCRTT, aby boli upravené stanovy a znížená výška
členského. OOCRTT má len tých najväčších hráčov v meste. Bolo by treba urobiť stretnutie
podnikateľov, kde by vysvetlené.
p. Havelková: členské sa schvaľuje na valnom zhromaždení každý rok.
p. Raučina vyzval p. Vranku a p. Svobodu o vyjadrenie
p. Vranka: úpravy v stanovách sa dajú robiť, rozpočet je tvorený: členské príspevky a dotácia; ešte
nikdy sme neodmietli člena, ani to nie je možné. Pri viacerých členoch je možné minimálnu výšku
členského znížiť. Tento rok je členské schválené. Niekoľkokrát boli iniciované stretnutia podnikateľov.
p. Havelková: V roku 2012/13 boli spravené aj propagačné materiály, ktoré sme distribuovali do
prevádzok.
p. Krištof: Trnava má nižšie členské pri menších podnikateľov.
p. Vranka: ťažko sa určí „merateľnosť“ veľkého a malého podnikateľa (počty stoličiek? postelí?).
p. Krištof: keď to niekde funguje, tak by sa to malo dať
p. Raučina: ľudia nevedia, kde sa majú opýtať, bol by fajn urobiť taký prehľadný dokument, dať viac
informácií, len im dať možnosť.
p. Svoboda: naše spoločnosti sú v 3 OOCR, v každej je relatívne málo členov, napr. v BA je 150 členov
a fungovanie je veľmi ťažké. Je nespravodlivé, aby ten člen, ktorý dá 100€ mal také isté hlasovacie
právo ako ten, ktorý dá plnú čiastku. Nie je to spravodlivé. Všetky aktivity nemusia byť robené cez
OOCRTT. V mestách fungujú referáty CR a OOCRTT samostatne, ale spolupracujú. Otázka je, čo malý
podnikateľ od vstupu očakáva. Malí podnikatelia, ktorí potom pribudnú, určite nebudú takí aktívni,
ale ak ich bude veľa, budú rozhodovať o všetkých (dotačných aj vlastných) financiách a tých
ostatných môžu zablokovať.
p. Vranka: Výška príspevku nie je odstrašujúca pre malých. Je prepočítaná k danému rozpočtu.
Môžeme skúsiť zistiť, či je možnosť pridruženého člena.
p. Raučina: pre mňa je podstatné dať ľudom informáciu. Keď sa neprihlási nikto, v poriadku. Chceme
ako Komisia im dať tú možnosť.
p. Kelnárová: kto bude mať naozaj záujem, zákony si doštuduje. Stanovy sa dajú riešiť.
p. Vranka: Áno, predstavenstvo a valné zhromaždenie to vie riešiť. Keď sa to dá do programu, môže
sa o zmenách rokovať na najbližšom stretnutí.
p. Vranka: dotácia sa poskytuje z dvoch aspektov: výška vybranej dotácie za predchádzajúci rok
a ohraničenie dotácie výberom dane za ubytovanie. V r. 2019 sa OOCRTT dostala z hľadiska čerpania
na pomyselný strop. OOCRTT môže rásť vtedy, keď sa zvýši počet prenocovaní. Cieľom OOCRTT je
zvýšiť návštevnosť.
P. Havelková: strop nie je nárokovateľný. Tento rok máme dotáciu zníženú o 55 000,00€.
p. Repa: OOCR by mali mať čo najviac členov, lebo ide o celú destináciu. Lepšie by bolo investovanie
do infraštruktúry, a nie komerčné akcie.
p. Svoboda: za vložené peniaze sa robí propagácia, prospekty atď. pre celú destináciu, teda mesto.
p. Havelková: infraštruktúra – projekt musí byť realizovaný na verejný priestranstve a dotáciu žiadať
na kapitálové výdavky, ktoré prichádzajú až v novembri. Do novembra netušíme, či nám ju schvália.
A potom v zime máme betónovať, murovať atď.
p. Repa: V úspešnosti získania dotácii sú Teplice štvrté (v rámci OOCR). Ale treba myslieť aj na
prostredie, napríklad na kúpeľný park. Vyzerá to, že keby sa cez OOCRTT nekúpil mobiliár, dodnes by
tam boli staré lavičky. Na stránke OOCRTT je dosť nejasné, čo sa za čo kupuje. Malo by to byť
prehľadnejšie.
p. Kelnárová: dopracovať sa k týmto informáciám bolo náročné. Boli, ale bolo to ťažké.
p. Havelková: sú zverejnené v zmysle zákona.
p. Škuta: pani predsedníčka, nemohli by ste zariadiť niekoho, kto by to riadne vysvetlil?
p. Raučina: to sme aj pôvodne chceli. Ešte by nás zaujímalo prevádzkovanie TIKu.

p. Vranka vysvetlil fungovanie financovania OOCRTT na základe poznámky pracovníčky z Panorámy
p. Kelnárová: OOCRTT je zameraná na podujatia.
p. Havelková: áno, ale povedala som prečo. Je problém s kapitálovými výdavkami, čo som vysvetlila.
p. Kelnárová: v infraštruktúre naše mesto pokrivkáva. Treba sa pozrieť na to, či treba investovať toľko
na podujatia.
p. Svoboda: ale investícia do chodníkov a pod. nemôže ísť cez OOCR.
p. Raučina. My sme chceli vyhliadkovú vežu. Je možné dosť peniaze na ňu z OOCRTT?
p. Havelková: Je. Ale peniaze dostaneme v novembri, ak ich dostaneme, a do konca roka ich musíme
minúť.
p. Svoboda: je tu riziko, že peniaze neprídu, čo si musia podnikatelia uvedomiť. Stretnutie môže byť,
môžeme pozvať aj niekoho z ministerstva.
p. Frajková Ďurmeková: Stretnutie s podnikateľmi áno. Tiež by sme potrebovali dať do pozornosti
čerpanie dotácii pre podnikateľov cez MAS. Riaditeľ MAS mi tiež potvrdil, že keď robil stretnutia
s podnikateľmi, záujem nebol. A čerpanie bolo tiež veľmi obmedzené. Sme nové vedenie, nové
zastupiteľstvo, takže stretnutie určite spravíme. No či bude záujem zo strany podnikateľov, nevieme.
Nikto sa nepýta na financovanie. Ak ste si všimli, mesto dáva o polovicu menej financií ako
v minulosti. Infraštruktúra je v dezolátnom stave a financie chýbajú, preto si vyšší vklad dovoliť
nemôžeme. Tik - platíme prenájom, zamestnancov, telefóny, wifi, ďalšie výdavky. OOCR má svojich
zamestnancov. Členské zďaleka nepokrýva celý chod.
p. Svoboda: vkladom sa podieľame aj na spolufinancovanie TIKu.
p. Frajková Ďurmeková: a nestačí to.
p. Frajková Ďurmeková: OOCRTT je samostatný subjekt. Musí mať všetko – účtovníctvo, GDPR,
audit...
p. Krištof: ako je zhodnotený TIK z pohľadu návštevnosti? Je potrebný?
p. Vranka: treba pozrieť návštevnosť. Pokiaľ pôjde Slovakia do rekonštrukcie, bude treba hľadať iný
priestor alebo TIK nebude. Sezónnosť – buď TIK je alebo nie je. Je to verejná služba.
p. Krištof: ja by som s tým nesúhlasil.
p. Vranka: je to základ, keď prídeš do destinácie CR. Všetko sa nedá nahradiť elektronickými
zariadeniami.
p. Svoboda: radšej rozšírenie služieb v TIKu, ale treba, aby fungoval.
p. Krištof: a čo infocentrum v Paxe?
p. Puček: my sme samostatný subjekt. Toto má byť pre všetkých.
p. Frajková Ďurmeková: je zlé, že to stále financuje mesto.
p. Kelnárová: po SR fungujú OOCR fungujú so širokou základňou.
p. Vranka: v TN ide TIK celý pod mestom. A mesto je aj členom OOCR.
p. Frajková Ďurmeková: Tik pre 50-tis. a 4-tis. mesto je rozdiel.
p. Vranka: čím viac členov, tým ťažší konsenzus.
p. Škuta: ideálne by bolo 1 združenie, 1 zástupca, 1 hlas.
p. Frajková Ďurmeková: áno, to by bolo prijateľné.
p. Repa: keď mesto vybralo na Dani za ubytovanie cca 330 tis., koľko sa vrátilo do CR?
p. Frajková Ďurmeková: časť do OOCRTT, MsP. Keby sme nemali toľko návštevníkov, MsP by sme
nepotrebovali.
4. Diskusia ohľadom návrhu zvýšenia Dane za ubytovanie ako prostriedku navýšenia rozpočtových
zdrojov mesta a 5. Návrh na systematickú rekonštrukciu infraštruktúry mesta v budúcich
rozpočtových
p. Raučina: navrhoval by som zvýšenie dane za ubytovanie na 1,50€ a vyzbierané peniaze by boli
použité do infraštruktúry mesta.

pracovníčka z Panoramy: už teraz musíme hosťom vysvetľovať na čo sú tie peniaze (daň za
ubytovanie).
p. Puček: najväčší problém je v efektivite výberu. Zvýšenie daní neznamená zvýšený výber.
p. Raučina: snažíme sa nájsť finančné zdroje na úpravu pešej zóny.
p. Svoboda: v TN sme poplatok upravili práve naopak. K existujúcemu možnému poplatku sme urobili
zľavy. Kategória 1- 2** kategória majú znížené sadzby. Takže aj tí, ktorí nepriznávali ubytovaných
hostí, tak začali robiť. Výber sa zefektívnil. Mesto by sa malo sústrediť na efektívny výber! Kúpele pri
dlhšom ubytovaní vyberú podstatne viac, ale hosť sa rozhoduje aj na základe toho. Na SR sú obce,
ktoré nevyberajú žiaden poplatok. Keď zvýšite sadzbu, neznamená to, že sa zvýši aj príjem. Precedens
(kedy kúpele neodviedli mestu daň za ubytovanie s odôvodnením, že sú zdravotníckym zariadením a
ako také túto Daň platiť nemusia) – kúpele podľa zákona neposkytujú ubytovacie, ale zdravotnícke
služby a tým pádom nie sú povinné vyberať poplatky za ubytovanie. Keby sa Kúpele rozhodli neplatiť
poplatky, zníženie do rozpočtu mesta by bolo markantné.
p. Škuta: Keď zvýšime dane, znížime počet klientov, ktorí sem prídu. Toto nie je cesta.
pracovníčka Panorámy: Hosťom to treba odôvodniť. Chodník nie je argument.
p. Škuta odporučil eurofondy.
p. Frajková Ďurmeková: snažíme sa, tento rok však ešte nebola žiadna výzva. A jedna vec je podať
a druhá dostať. Máme pripravených niekoľko výziev. Ešte k výdavkom mesta – obrovské náklady sú
spojené s údržbou verejných priestranstiev, ktorých máme veľa, hoci máme málo obyvateľov. Napr.
tohtoročná zima bola ťažká.
p. Repa: v Rakúsku zo zákona každý podnikateľ platí daň. Je tam celkom iné financovanie.
p. Vranka: to je problém malého mesta. Niektoré fixné náklady sú zhodné s nákladmi veľkého mesta,
ale tie druhy krytia sú veľmi obmedzené. Ideálne by bolo, keby sa všetko, čo sa vyberie na dani
z ubytovania, vrátilo preukázateľne do CR. Chápeme, že sa však z tejto dane musia zaplatiť aj iné veci,
ktoré s tým súvisia. Obávame sa však, že zvýšenie dane nebude znamenať zvýšený výber
v absolútnom čísle a tiež že to nebude garancia toho, že pôjde o viazané prostriedky. Rozpočet sa
schvaľuje každý rok.
p. Raučina: moja predstava bola, aby každý rok išla vybratá daň na skrášlenie, zlepšenie konkrétnej
veci. Vidím, že sme sa v podstate nezhodli. Kto má kontrolovať výber?
p. Vranka: správca dane.
p. Raučina: každý by mal odvádzať daň. A keď ju nebude, musí byť sankcionovaný.
p. Vranka: neodvedenie dane je trestný čin.
p. Raučina: u nás je problém aj techniky zaplatenia dane. Treba ísť osobne na MsÚ.
p. Frajková Ďurmeková: je tu zodpovedná pracovníčka. A okrem toho tu bol zamestnaný človek, ktorý
mal na starosti kontrolu dane z ubytovania. Zvláštne, že v tom istom pracovnom čase bol aj vedúci
TIKu.
p. Repa: to by prišiel človek do hotela, penziónu a kontroloval by izby a zoznam ubytovaných?
p. Svoboda: presne takto sa to robí v TN a všade. Malo by to byť v záujme mesta. Keď sa spravia
kontroly, ľudia začnú priznávať a narastú aj peniaze. V TN to robí Ms kontrolór a Ms polícia.
p. Repa: ak ide o rodinný dom, nemusí ho majiteľ pustiť.
p. Raučina: Stačí urobiť kontrolu raz začas.
p. Repa: v Rakúsku hotelier zaeviduje na webe hosťa a to sa hneď premietne všade, aj na cudzineckú
políciu. Takže automaticky si strhnú z účtu, čo treba, peniaze neposielajú extra.
p. Frajková Ďurmeková: Všetkým podnikateľom išla výzva, lebo to nerobili ani do 15. v mesiaci, ako
mali. Je povinnosť poslať aj nulový výkaz.
p. Kelnárová: ja si myslím, že by sme to mali navýšiť.
p. Puček: to, že niekto zaplatí naviac, je hneď negatívna vec. Sme zdravotnícke zariadenie, nemusíme
platiť daň za ubytovanie.
p. Krištof: prečo to teda nevyužijete a platíte daň?
p. Puček: Išli by sme sami proti sebe.
p. Vranka: Hosť potrebuje pekné ubytovanie, prostredie, chce mať aktivity, zábavu. Na to posledné
bol vytvorený model OOCR. Uvedomujeme si, že keby sme daň prestali platiť, utopíme OOCR a mesto

z hľadiska výberu dane, čo považujeme za kontraproduktívne. Keď sa z 0,80€ menila daň na 1€, hneď
sa to prejavilo v bukovaní pobytov, lebo nás porovnávajú. Pozrite si iné kúpeľné mestá a ich počet
klientov verzus lôžka. V Piešťanoch je výber 1,50€. Choďte sa pozrieť, koľko je tam hostí.
p. Repa: v Rakúsku sme mali 1,10 a 1,30€
p. Puček: za posledné roky je nárast výberu dane z ubytovania v TT. Ale odpočítajte z toho Kúpele
a zistite, či stúpa aj ten zvyšok. Nemôžu narastať len dane za Kúpele a ostatní stagnovať.
p. Raučina: podľa mňa u tých malých ide o 50% únik dane.
p. Vranka: treba nájsť nástroje na zvýšenie efektivity výberu.
p. Svoboda: takto to vyzerá, že mestská infraštruktúra sa dá robiť len na úkor turistov. Prečo do toho
nemôžu byť zatiahnutí miestni? Je to nepopulárne, ale v TN urobili navýšenie miestnych daní
a úsporné opatrenia.
p. Frajková Ďurmeková: nie je to tak, dane budú musieť byť zvýšené.
p. Kelnárová: možno nie potrebné mať masu klientov, ale takých, ktorí majú vyšší príjem.
p. Krištof: je ťažké porovnávať TN s TT. My sme dedina.
p. Svoboda: vo VZN v TN je daň za ubytovanie podľa kategórií. VZN platí už 2 roky.
p. Raučina: pre zákazníka je to pár eur, ale v mestskej kase sa to výrazne odzrkadlí. Na kontrolu by
mala ísť delegovaná osoba z MsÚ.
p. Frajková Ďurmeková: určite musia ísť 2 osoby. Napríklad môže ísť s kontrolórom predseda komisie.
Z komisie odišli viacerí hostia.
Pracovníčka z Panorámy: keby hostia mohli aspoň využívať pramene za daň z ubytovania...
p. Frajková Ďurmeková: mesto s tým nič nemá.
p. Puček: zákon určuje ich využívanie podľa výdatnosti prameňov. Ak by bol nadbytok vody, subjekt,
ktorý ho spravuje, ho musí dať k dispozícii, kto o to požiada. My ani Grand nemáme plniť akou
termálnou vodou. Prevádzky zatvárame o 15,30, aby sa nám bazény naplnili vodou. My
nerecyklujeme vodu. Na žabe bol kedysi prepad zo Siny, ale aj ten sa miešal. Dnes je to nehygienické
a nemožné. Naše pramene sú merané, každý týždeň sa robia 2 merania.
p. Kelnárová: možno lacnejšie subjekty by mali mať nižšiu daň, príp. Kúpele nechať na 1€.
pracovníčka z Panorámy: ale oni majú termálnu vodu.
p. Ďatko: je možné zverejniť nejakú tabuľku kto odvádza dane a kto nie?
p. Frajková Ďurmeková: Určite nie, GDPR. Je veľmi ťažko zistiť, kto odvádza a kto neodvádza daň.
A tiež mechanizmus kontroly.
p. Raučina: keď bude chodiť kontrolór a porovnávať knihu ubytovaných so skutočnosťou, ľudia budú
mať tendenciu priznávať dane
p. Ďatko: kúpele a veľké hotely systém nepustí
p. Raučina: v Chorvátsku pri ubytovaní vždy kvôli miestnej dani treba dať zoznam v kancelárii. V TT
napr. vieme o bytoch, ktoré sa krátkodobo prenajímajú, ale nie oficiálne. Je problém aj legislatívou,
malí podnikatelia to majú ťažké
Po krátkej diskusii dal predseda hlasovať o návrhu uznesenie.
Uznesenie 1/2/2019
Komisia odporúča MsZ zaoberať sa zefektívnením výberu dane za ubytovanie.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
6. Rôzne.
p. Krištof: na pešej zóne by architekti vedeli navrhnúť nevyužité betónové miesta na skutočné
využitie? A tiež pódium je malé.
p. Frajková Ďurmeková: je toto priorita? Stojí to veľa peňazí. Podľa mňa toto je jedno z posledných
vecí, ktoré mesto potrebuje. Skôr by sme sa mohli zaoberať nejakým prestrešením divákov.
p. Raučina: pre celé mesto by sa mala urobiť komplexná štúdia a etapovite to porozdeľovať.

p. Frajková Ďurmeková: našou prioritou sú teraz zastávky a táto štúdia. Toto je nutnosť. Dezolátny je
napr. cintorín.
p. Repa: čo poklopy (vpuste) pred MsÚ? Treba ich zvýšiť.
Vpuste patria TVK. Cesta patrí TSK. Od budúceho mesiaca sa začína robiť rekonštrukcia celej cesty od
Trenčianskej Teplej po Machnáč, neskôr po Dežerice.
p. Pevná: nedali by sa jazdy električky prispôsobiť vlakom?
p. Frajková Ďurmeková: toto nebude možné. Električku už nikdy nebudú prenajímať železnice.
p. Raučina: neboli by dobré záchytné parkovisko?
p. Frajková Ďurmeková: týmto sa zaoberáme už dávno.
p. Raučina: električka by mohla chodiť pravidelne z toho záchytného parkoviska.
p. Frajková Ďurmeková: keď vyčleníte z rozpočtu na to peniaze...
p. Raučina: postupom času sa bude musieť aj na sídlisku spraviť rezidenčné parkovanie. Keby bolo
záchytné, parkovné by na ňom bolo napr. 1€ v tom by bola už aj jazda električkou, nebolo by toľko
áut v meste.
p. Frajková Ďurmeková: to je otázka aj na tých, ktorí prevádzkujú železnicu. Sú to dobrovoľníci, ktorí
chodia do práce. Museli by zamestnať ľudí. Oni by možno chceli, je to otázka dohody. Električky bola
zrušená, lebo na seba nedokázala zarobiť.
Nasledovala diskusia Zelená žaba, električka, MsP, polícia, dane.
p. Frajková Ďurmeková: Nemáme toľko problémov, máme poriadok, ale keby sme nemali MsP, tie
problémy by boli.
p. Frajková Ďurmeková: Určite sa budú zvyšovať ceny za odpadky, lebo Mesto dopláca tento rok
70 000€. Zvýšilo sa skládkovanie.
p. Repa: Je nespravodlivé, keď niekto separuje a platí toľko, čo ten, ktorý neseparuje.
Primátorka vysvetlila problém nedisciplinovanosti a neuvedomelosti ľudí a čo sa stalo, keď boli pri
polopodzemných kontajneroch nainštalované kamery. Dovtedy sa obyvatelia vyhovárali na cudzích,
ale boli to naši obyvatelia, ktorí hádzali odpadky vedľa kontajnerov. Odvtedy sa situácia výrazne
zlepšila.
p. Raučina sa spýtal na situáciu s projektom revitalizácie parku.
p. Puček: projekt nemá finančné krytie. Jeho prípravu robila OZ Ifigénia. Keď sme robili verejnú
zbierku, vyzbieralo sa 150€ za 1 rok, Tepličania sa nám smiali.
P. Krištof: bolo to zle odkomunikované. A čo kyslíková dráha?
p. Puček: nie je súčasť parku ako celok. Je tam mnoho majiteľov. V novom projekte je nová dráha.
Diskusia park, pozemky pri parku, lesy, kurty, LD Machnáč, Lipa, Salvator.
p. Raučina: Ľudia chodia po parku autami, parkujú tam.
p. Frajková Ďurmeková: vlastník sú Kúpele. Z KPÚ tu boli minulý týždeň, niečo by chceli riešiť.
Stavebný zákon dovoľuje vyzvať majiteľa, aby to, čo je ohrozujúce, odstránil. No majetok je to ich. Od
nás išiel list na odstránenie a tiež o ochrane prostredia, lebo okolie Machnáča je zarastené. Vyzvané
sú aj bývalá nemocnica, Lipa, Salvator... Mladí architekti vyvíjajú aktivity, ale v súčasnosti je to
otvorené.
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil stretnutie.

