Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. júna 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. Schválenie programu
3. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 29. apríla 2019
4. Správa o výsledku mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
5. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorkou Mesta Trenčianske
Teplice od 01.01.2019 do 29.05.2019
6. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR na projekt „Modernizácia hasičskej zbrojnice
v Trenčianskych Tepliciach
7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta - trieda pavilón BH v budove
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach
8. Návrh na prenájom pozemku KNC pare. č. 97/4 v k. ú. Trenčianske Teplice na účely
umiestnenia a prevádzkovania autobusovej stanice
9. Schválenie dobrovoľnej zbierky
10. Interpelácie
11. Rôzne
12.Záver
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 pism. 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 ospravedlnil sa poslanec Miloš Lutka a poslanec
Roman Krištof.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila poslancov pána Filipa Vavra a pána Jozefa Raučinu. Za
skrutátorky pani Zdenu Bunčákovú a pani Annu Hudcovskú, za zapisovateľku pani Soňu Husárovú.
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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. 49/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
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 29. apríla 2019

Mestského

zastupiteľstva

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že na poslednom zasadnutí MsZ bolo prijatých 19 uznesení, z toho
16 bolo splnených a 3 sa plnia. Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 50/VI /2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 29. apríla 2019.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

4.

Správa o výsledku mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
Hlavný kontrolór mesta uviedol, že kontrola prebehla dňa 03.06.2019 na základe plánu činnosti
hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019. Vykonanou kontrolou nebol zistený fyzický rozdiel
peňažných prostriedkov.
Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil.
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Uznesenie č. 51 A/l/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku mimoriadnej
inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.

Hlasovanie :
Počet prítom ných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
5.

Informácia o rozpočtových opatreniach
Teplice od 01.01.2019 do 29.05.2019

vykonaných

primátorkou

Mesta

Trenčianske

Primátorka mesta skonštatovala, že urobila dve rozpočtové opatrenia ktoré činili sumu 3100 €. Prvé
rozpočtové opatrenie 2800 eurové, bolo spôsobené prijatým uznesením z leta 2018, kúpou pozemku
a druhé rozpočtové opatrenie 300 eurové, bolo na refundáciu nájmu rodine, ktorá bola postihnutá
vytopením pri hasení horiaceho bytu. Primátorka mesta prenechala slovo Ing. Hudcovskej, ktorá
bližšie vysvetlila prvé rozpočtové opatrenie. Jednalo sa o pozemok pod zberným dvorom, ktorý vlastnil
okresný úrad Trenčín. Na odkúpenie bol potrebný súhlas ministerstva financií a preto zmluva na
odkúpenie prišla až v apríli 2019. Druhú časť pozemku schvaľovali poslanci spoluvlastníkom od
JUDr. Bognerovej.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Raučina, ktorý skonštatoval pre občanov, že daný pás pozemku pod
zberným dvorom využívalo mesto bez toho, aby ho vlastnilo, a preto sa odkupoval.
Primátorka mesta doplnila, že spomínaná žiadosť bola na úrade skoro rok a pol a nikto sa ňou
nezaoberal, a preto pristúpila k vysporiadaniu pozemku.

Uznesenie č. 52/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie informáciu o rozpočtových
opatreniach vykonaných primátorkou Mesta Trenčianske Teplice od 1.1.2019 do 29.5.2019

Hlasovanie :
Počet prítom ných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
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6.

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR na projekt „Modernizácia hasičskej zbrojnice v Trenčianskych
Tepliciach.“
Primátorka mesta uviedla, že sa jedná o opakovanú výzvu a Mesto Trenčianske Teplice sa rozhodlo
zapojiť. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie je vopred schválené uznesenie
mestského zastupiteľstva.
Do diskusie sa zapojil poslanec Takáč, ktorý sa informoval ohľadom projektovej dokumentácie
vzhľadom na prispôsobenie potrieb rekonštrukcie pre hasičov. Prednostka mesta potvrdila, že celá
projektová dokumentácia je odkonzultovaná so zástupcom hasičov a nakoľko je projekt len na
30 000€, vybrali sa len tie položky, ktoré je reálne uskutočniť.
Uznesenie č. 53/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR, výzva číslo V. na podporu
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm
c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií na projekt „Modernizácia hasičskej zbrojnice
v Trenčianskych Tepliciach“ so spolufinancovaním vo výške najmenej 5% z celkových oprávnených
výdavkov z vlastných prostriedkov mesta.

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

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta - trieda pavilón BH v budove Materskej
školy v Trenčianskych Tepliciach.

Primátorka mesta prenechala slovo Ing. Hudcovskej, ktorá uviedla, že sa jedná o prenájom triedy
v MŠ pre deti z Omšenia, nakoľko MŠ v Omšení budú rekonštruovať. V pôvodnej žiadosti bolo
uvedených 25 detí, reálne ich bude cca 14.
Slovo dostala riaditeľka MŠ Trenčianske Teplice, ktorá uviedla, že je to odkonzultované s Materskou
školou v Omšení, starať sa o ne budú p. učiteľky z Omšenia a tak isto aj p. upratovačka a p. kuchárka.
Uznesenie č. 54/VI/2019
1./ Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje prenájom priestorov - trieda pavilón BH
na I. poschodí v budove Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach súp. č. 158, k. ú. Trenčianske
Teplice, obec Trenčianske Teplice, zapísanú na LV č. 1 na dobu určitú, a to mesiac júl 2019 za
nájomné výške 1,-Euro za celé obdobie prenájmu pre Základnú školu s materskou školou Omšenie
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o poskytnutie priestorov v budove
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach počas letných prázdnin, pre umiestnenie max. 25 detí
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navštevujúcich Materskú školu v Omšení. V tom čase bude realizovaný projekt zníženia energetickej
náročnosti budovy Materskej školy, ktorý si vyžiada uzatvorenie jej priestorov ako aj prevádzky. Priestory v
budove Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach počas letných prázdnin sú z kapacitných dôvodov
postačujúce. Náklady spojené s umiestnením týchto detí v priestoroch budovy Materskej školy v
Trenčianskych Tepliciach si budú hradiť rodičia detí.
2.1 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje prenájom priestorov - trieda pavilón BH
na I. poschodí v budove Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach pre Základnú školu s materskou
školou, Omšenie 629 na dobu určitú, a to mesiac júl 2019 za nájomné vo výške 1,- Euro za celé obdobie
nájmu.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
8.

Návrh na prenájom pozemku parcela KN- C č. 97/4 v katastrálnom území Trenčianske Teplice na
účely umiestnenia a prevádzkovania autobusovej stanice.

Primátorka mesta prenechala slovo Ing. Hudcovskej, ktorá uviedla, že s touto problematikou sa iste už
stretli viacerí, jedná sa o pozemok pod autobusovými zastávkami. Spoločnosť Hotel Panoráma je
vlastníkom tých pozemkov a s tým sú spojené komplikácie s umiestnením a prevádzkovaním autobusových
zastávok. V súvislosti s umiestnením autobusových zastávok boli dve alternatívy- či zostanú všetky
zastávky na jednom mieste, alebo či sa zastávka smerom na Trenčín bude tam, kde doteraz. Nakoniec
zostala varianta, že zastávky budú na jednom prenajatom pozemku ktorý spoločnosť Panorama prenajme
Mestu Trenčianske Teplice. Nájomné sa bude uhrádzané nepeňažnou formou a to vykonávaním údržby na
prenajatom pozemku a k nemu priľahlých pozemkoch.
Do diskusie sa zapojil poslanec Takáč, ktorý skonštatoval, že táto téma bola prerokovaná na dvoch
Komisiách pre dopravu a výstavbu, bolo možných viacero variant, ale k prihliadnutiu k požiadavkám
majiteľky a dopravného inšpektorátu sa rozhodli pristúpiť k tejto konečnej verzii.
Primátorka mesta doplnila, že mesto v minulosti predalo cca 13.000 m2 za obzvlášť nevýhodných
podmienok pre mesto. Bolo to asi 3-4 mesiace po nástupe bývalého vedenia. Mesto malo záujem o spätné
odkúpenie aj za cenu nevýhodnú pre mesto, ale majiteľka nebola naklonená takejto možnosti.
Prednostka mesta objasnila genézu spôsobu odpredaja daného pozemku - dňa 09.05.2007 bola
uzatvorená kúpna zmluva na celú tzv. zónu stred, kde za 12 800 000 SK Mesto predalo spoločnosti Opera
a. s. celú tzv. “zónu stred“. V ten istý deň, bol uzatvorený dodatok ku kúpnej zmluve, ale uznesenie k tomu
už nie je, resp. sa nenašlo a ani zamestnanci nemajú o ňom vedomosť. Kúpna cena na základe ustanovení
alebo schválenia MsZ, mala byť zaplatená do 3 dní od podpísania riadnej kúpne zmluvy, nestalo sa tak.
V ten istý deň bol podpísaný dodatok, ktorým sa zmenil spôsob zaplatenia kúpnej ceny- kúpna cena
nebude uhradená pôvodným bezhotovostným spôsobom na účet mesta, ale že bude uhradená započítaním
pohľadávky, na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. Predmetná zmluva mala byť z rovnakého dňa
09.05.2007. Takáto zmluva sa nenachádza na mestskom úrade a ani MsZ ju neschvaľovalo. Taktiež v ten
istý deň v súlade s uznesením, ktorým sa schvaľovalo uzatvorenie kúpnej zmluvy, bola podpísaná
inominátna zmluva, v ktorej bolo dohodnutých veľa podmienok, čo investor musí postaviť, v akom rozsahu,
lehote a boli tam dohodnuté sankcie pre prípad porušenia záväzkov. Dňa 20.07.2007 bol podpísaný
dodatok k predmetnej inominátnej zmluve, ktorým sa rušili všetky prípadné sankcie a termíny dokončenia
investičných činností, čím mesto prišlo o nemalé finančné prostriedky. Tento úkon bol taktiež bez vedomia
MsZ. Na záver prednostka mesta dodala, že ešte pred podpísaním riadnej kúpnej zmluvy boli dňa
30.04.2007 poukázané na účet mesta finančné prostriedky vo výške 12 800 000 SK. Tieto finančné
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prostriedky poukázala odlišná spoločnosť ako tá, ktorá kupovala predmetný pozemok. Na záver sa celá
genéza úkonov ošetrila žiadosťou o zachovaní mlčanlivosti o informáciách označených ako dôverné
o obsahoch zmlúv, avšak už v tom čase platil zákon, na základe ktorého občania majú právo byť
informovaní o veciach týkajúcich sa použitia verejných finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 55/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje prenájom novovytvoreného pozemku parcela
KN-C č. 97/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318 m2 v katastrálnom území
Trenčianske Teplice, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 31041833-026-19 zo dňa
27.5.2019 vyhotoviteľa Ing. Michala Matza, Geodetická súkromná kancelária, Okružná 80/566, Nová
Dubnica, IČO: 31041833 z pozemku parcela KN-C č. 97/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 3928 m2 zapísaného na LV č. 2411 v katastrálnom území Trenčianske Teplice od spoločnosti Hotel
Panoráma Trenčianske Teplice, s.r.o., so sídlom Nádražná 1902/12, Trenčianske Teplice, IČO: 36 334 227
na účely umiestnenia a prevádzkovania autobusovej stanice na dobu určitú od 1. 6. 2019 do 31.12.2069.

Nájomné za prenajatý pozemok bude uhrádzané nasledovne:
a/ nepeňažnou formou, a to:
- prvý mesiac trvania nájmu obstaraním a vypracovaním projektovej dokumentácie na nové riešenie
dopravnej situácie, preorganizovaním autobusovej stanice a parkoviska prenajímateľa
- vykonávaním celoročnej údržby priľahlých pozemkov k pozemku parcela KN-C 97/4 a to: parcely KN-C
97/1, 101/5, 102/2, 102/3, 102/4, 102/6, 103/2, 103/3, 103/4, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6,
106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 107/2, 107/7, 119, 133, 135, 136, 137, 138, 147, 155, 158, 159, 160, 162, 164,
165, 167, 168, 169, 2666/1 a 2667,
b/ peňažnou formou:
- za rok 2019 úhradou dane z nehnuteľnosti za všetky vyššie uvedené pozemky
- počas doby trvania nájmu úhradou dane z nehnuteľnosti za prenajatý pozemok
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
9. Schválenie dobrovoľnej zbierky
Prednostka mesta skonštatovala, že dobrovoľná zbierka je pre rodinu Haitlovú ktorým vyhorel byt na SNP
142. Mesto nasledujúci pracovný deň vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na zmiernenie následkov súvisiacich
s požiarom. Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na stanovený účel a je možné prispievať do
31.07.2019. O výsledku verejnej zbierky bude p. primátorka informovať na riadnej aj elektronickej vývesnej
tabuli a na najbližšom MsZ.

Uznesenie č. 5 6 /VI/2019
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje dobrovoľnú zbierku trvajúcu do 31.07.2019
pre rodinu Haitlovú na pomoc pri odstránení následkov požiarom zničeného bytu dňa 18.05.2019
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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.
10. Interpelácie
Do tohto bodu sa neprihlásil nikto.
11. Rôzne
Do tohto bodu sa prihlásila poslankyňa Fedorová, ktorá nadviazala na dobrovoľnú zbierku schválenú
v bode č. 9 a uviedla, že je vytvorená hmotná dobrovoľná zbierka pre rodinu, ktorá bývala pod vyhoretým
bytom. V RC Ovečka sa zhromažďujú najmä plienky a prášok na pranie.
Poslanec Takáč požiadal vedenie mesta o zoznam priorít, krokov a opráv, ktoré by malo mesto vykonať
vzhľadom na Marakanu a nečinnosť nájomcu v prípade zatekajúcej strechy. Taktiež doplnil, že na stretnutí
v Marakane sa nájomca vyjadril, že zatekajúca strecha je problematickou záležitosťou už 3-4 roky.
Prednostka mesta odpovedala, že mesto posiela výzvu nájomcovi na protokolárne odovzdanie za účelom
vykonania nevyhnutných opráv na streche.
Poslanec Brezovák upozornil, že za bytovým domom SNP 14, pri potoku oproti detskému ihrisku vedľa
školy, chýba kus zábradlia a mohlo by to byť nebezpečné.
Primátorka mesta požiadala p. Kôstku z T s M a p . Janušeka zo stavebného referátu, aby to po MsZ ohliadli
a zabezpečili opravu.
Poslanec Stuhl interpretoval sťažnosti občanov na nebezpečne rýchlu jazdu na Hurbanovej ulici a
pokračovanie knižnice resp. jej presťahovanie.
Primátorka mesta odpovedala, že má v pláne presťahovať knižnicu do mestských priestorov, ale zatiaľ je
platná nájomná zmluva. Ohľadom Hurbanovej ulici požiadala poslanca Takáča (predsedu Komisie pre
výstavbu a dopravu) a p. Hollého (náčelníka MsP), aby sa vyjadrili k tejto téme.
Následne prebehla diskusia medzi poslancom Takáčom a náčelníkom Hollým ohľadom možností riešenia
tohto problému.
Poslanec Greguš požiadal, aby sa na križovatku Sady pod Dedovcom a Gogolova umiestnilo zrkadlo kvôli
prehľadnosti a následne informoval, že 06.06.2019 prebehol štátny dozor v lesoch kvôli ťažbe dreva
a výsledky budú interpretované na Komisii pre ochranu životného prostredia.
Poslanec Stuhl podäkoval za dobre zvládnutú akciu predchádzajúci víkend a chcel by požiadať majiteľku
zóny stred, aby pridala ešte jeden platobný terminál aby nevznikali kolóny.
Primátorka mesta odpovedala, že túto požiadavku spomenie pri najbližšom rokovaní a zároveň aj
poďakovala všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácií akcií cez víkend a občanom za trpezlivosť.
Poslanec Raučina nadviazal na stretnutie v Marakane, skonštatoval, že na stretnutí boli všetci poslanci, p.
primátorka, p. prednostka, zástupcovia zo stavebného úradu a dve osoby, ktoré zastupovali nájomcuprevádzkar a zástupca prenajímateľa. Ďalej uviedol, že na stretnutí, keď týmto zástupcom smerovali nejaké
otázky, ich odpoveď bola, že nie sú kompetentní, nemôžu sa vyjadrovať k danej téme a vyjadria sa niekedy
inokedy. Okrem prvej návštevy na Marakane, ktorá skončila tým, že nebol kľúč od kotolne a potom na
druhej návšteve sa už našiel, pre neho oficiálny výsledok z týchto návštev nie je žiaden, nakoľko žiadali
nájomcu o písomný súhlas na pokosenie trávy. Osobne bezodplatne chcel ísť pokosiť trávnik, ale nikde
nebol doručený písomný súhlas. Na záver dodal, že pokiaľ nám vyplýva zo zmluvy, že by sme mali opraviť
zatekajúcu strechu, tak by sa tým MsZ a vedenie mesta malo zaoberať a dať ju opraviť, aby sme neporušili
zmluvu keď ju nedáme alebo dáme opraviť.
Do diskusie sa zapojili aj občania p. Strieška - sa informoval ohľadom priľahlých pozemkov na zóne stred, ktoré sú spomenuté v uznesení
- upozornil, že pri oprave strechy na Marakane, nepomôže oprava len lokálna
- vyjadril sa, že spomalovače na Hurbanovej by narobili ruch, ale dajú sa aj také súvisle
namontovať
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p. Mano - informoval sa ohľadom spôsobu obhliadky na Marakane
Na záver primátorka mesta požiadala poslancov, aby sa dohodli a vybrali sobášiaceho spomedzi seba,
nakoľko je veľké množstvo sobášov. Ďalej informovala že v horizonte 4-6 týždňov začne rekonštrukcia
cesty od križovatky Trenčianska Teplá až po Machnáč a taktiež sa budú opravovať železničné prechody
aj s mostíkom pri Kristoff Plaza.

Priebeh celého zasadnutia MsZ nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=MMySh-02CGg&t=222s
12. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania, primátorka poďakovala poslancom za
účasť a ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva.

/

h
JUDr. Eva Hroncová
prednostka MsÚ

primátorka mesta

Overovatelia:

//

Ing. Filip Vavro

Jozef Raučina

Zapísala: Ing. Soňa Husárová
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Prezenčná listina
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. júna 2019

M gr. Z u za n a F ra jková Ď u rm e ko vá , prim á to rka m esta
JU D r. Eva H ron cová , p re d n o s tk a M sÚ
JU D r. J o z e f Z e m ko, h la v n ý k o n tro ló r

D ušan B a jtg o vský
M gr. M artin B re zová k
M gr. M ichaela F e dorová
Ing. M aroš G reguš
Bc. N ikola K ontrová
R o m a n K rišto f
M gr. M iloš Lutka
J o z e f R aučina
M ilan Stuhl
Ing. M arián T a k á č
Ing. Filip V avro

