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Nájomné byty
nebudú

Náramky pre
záchranu života

FĽR
16. raz

Mechy
v amfiteátri

Baba plná
turistov

Projekt zóny stred je mimo hry,
podozrivý predaj však zabudnutý nie je
Prípadom by sa mali opäť zaoberať vyšetrovatelia

Horela
Vatra zvrchovanosti

V zóne stred malo vyrásť krásne námestie, byty,
obchodné priestory a garáže v podzemí. Tieto veľkolepé
plány sa ukázali byť prázdnou bublinou, ktorá praskla.
Atraktívna plocha pred mestským úradom má od
minulej jesene zase nového majiteľa, a ten zatiaľ ešte
nie je rozhodnutý, ako ju využije.

Vedenie Mesta Trenčianske Teplice spolu
s Klubom M. R. Štefánika v Trenčianskych
Tepliciach sa rozhodli obnoviť tradíciu
Vatry
zvrchovanosti.
Deň
prijatia
Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej
republiky je 17. júl. Tento rok sme si ho
pripomenuli 23-tí raz.

(Dokončenie
na str. 2)

www.teplice.sk

(Dokončenie
na str. 5)
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(Pokračovanie článku zo str. 1)

Od roku 2007, kedy radnica pod vedením vtedajšieho primátora Štefana Škultétyho predala pozemok
s plochou 12 800 m2 za necelých 425 tisíc eur (12 miliónov 800 tisíc Sk), zóna stred zmenila viackrát
svojho majiteľa. V súčasnosti má rovnakého vlastníka, ako susedný Hotel Panoráma. Hotel sa ide
rozširovať, potreboval rozšíriť aj parkovacie možnosti a tento priestor bol dobrým riešením.
„Mali sme záujem len o časť zóny stred, ale ponuka bola buď všetko alebo nič. Tak sme kúpili celý
tento pozemok,“ povedala Marta Mišíková, riaditeľka Hotela Panoráma. O konkrétnej sume nechcela
hovoriť, naznačila však, že kúpna cena bola niekoľkonásobne vyššia ako tá, za ktorú pred dvanástimi
rokmi Mesto Trenčianske Teplice zónu stred predalo.
Parcela zatiaľ slúži ako parkovisko. Čo sa s ním stane niekedy v budúcnosti, o tom zatiaľ nie je
rozhodnuté.
„Je to krátko, pozemok sme kúpili vlani na jeseň. Momentálne ideme realizovať prístavbu k hotelu, to
je naša priorita. S odstupom času vidíme, že parkovisko dokážeme využiť nielen pre našich hostí, ale
aj pre obyvateľov a návštevníkov mesta,“ dodala Marta Mišíková.
V zóne sa však nachádzajú aj štyri autobusové zastávky. Mesto nemá možnosť premiestniť ich
niekam inam. Nedisponuje takým miestom, ktoré by vyhovovalo požiadavkám
Predaj bez verejnej súťaže pol roka po voľbách
občanom aj dopravnému inšpektorátu.
Radnica sa však dohodla s novým maMnohí obyvatelia Trenčianskych Teplíc sa projektu zóny
jiteľom. Uzatvorila s ním zmluvu o prestred zaradovali. Veď koho by nepotešila vízia krásneho
nájme na 50 rokov, a tak zastávky môžu
námestia s modernými polyfunkčnými budovami. Teraz
zostať v tejto lokalite. Žiaľ, mesto bude
sa jej musia vzdať, a tak si kladú otázku, čo sa to
musieť vynaložiť finančné prostriedky na
vlastne stalo...
ich
posunutie
podľa
požiadaviek
Komplex pozemkov predalo mesto 9. mája 2007, pol
súčasného
vlastníka
pozemkov.
(mk)
roka po nástupe Štefana Škultétyho do funkcie
primátora. Na základe tejto zmluvy mal kupujúci, teda
akciová spoločnosť Opera so sídlom v Bratislave uhradiť
mestu 12 800 000 Sk do troch dní od podpísania
zmluvy. Lenže v ten istý deň bol podpísaný aj dodatok
ku kúpnej zmluve, ktorý zmenil spôsob vyplatenia
kúpnej sumy. Podľa tohto dodatku mal kupujúci uhradiť
sumu započítaním pohľadávky.
Dohodnutá suma tisíc korún (teda 33,19 eura) za
štvorcový meter sa už vtedy zdala mnohým podozrivo
nízka. Nezvyčajné však bolo aj to, že suma 12 800 000
korún prišla na účet mesta už 30. apríla 2007, teda
desať dní pred podpísaním kúpno-predajnej zmluvy.
A navyše nie od spoločnosti Opera, ale od inej
spoločnosti. Samotný predaj pozemkov v strede mesta
sa uskutočnil bez verejnej súťaže, dodatok k zmluve
bez uznesenia mestského zastupiteľstva. Otázka znie,
čo viedlo bývalého primátora k podpísaniu tohto dodatku? Prečo sa tieto podmienky nezakomponovali priamo
do zmluvy, keď bola podpísaná v ten istý deň?
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Investor mal platiť pokuty, vtedajší
primátor sa ich vzdal
V kúpno-predajnej zmluve z 9. mája 2007
boli dohodnuté aj sankcie, ktoré investor
bude musieť mestu zaplatiť, ak nedodrží
dohodnuté podmienky. Už o dva roky však
bol na svete ďalší dodatok k tejto zmluve,
ktorý zrušil všetky sankcie pre investora. Aj
tento dodatok bývalý primátor podpísal bez
súhlasu mestského zastupiteľstva. Mesto
tým prišlo o veľké finančné prostriedky,
ktoré by musel investor zaplatiť, pretože
nesplnil, k čomu sa zaviazal. Mestu tým
vznikla ďalšia škoda.
Poslanci, ale aj obyvatelia mesta sa márne
dožadovali informácií o konkrétnych podmienkach kúpno-predajnej zmluvy. Vtedajšie vedenie mesta sa dohodlo so
spoločnosťou Opera, že sú to dôverné
informácie a jednoducho ich nebudú poskytovať. A bodka. Ak aj niekomu umožnili
nahliadnuť do zmluvy, musel sa podpisom
zaviazať, že bude o týchto údajoch mlčať.
To je vo verejnej správe neprijateľné,
pretože ide aj o peniaze obyvateľov mesta.
A hlavne – v tom čase už platil infozákon,
podľa ktorého je samospráva povinná
poskytnúť informácie o investíciách z verejných prostriedkov.
Suma, za ktorú sa pozemky predali, pobúrila už pred dvanástimi rokmi mnohých ľudí.
Podnikatelia aj realitné kancelárie tvrdili, že
reálna trhová hodnota je oveľa vyššia.

www.teplice.sk

NKÚ aj Úrad boja proti korupcii
Podozrivými predajmi majetku mesta
Trenčianske Teplice sa zaoberal Najvyšší
kontrolný úrad. Ten zistil porušenie zákona
a mestu nariadil prijať opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov.
Mesto predalo lukratívne pozemky „za
facku", už na ne nemá priamy dosah,
pretože
sú
súkromným
vlastníctvom.
Investícia za 25 miliónov eur, ktorou predchádzajúce vedenie mesta odôvodňovalo
nízku predajnú cenu, zostala len na papieri.
A okrem toho sa mesto dobrovoľne vzdalo
sankcií za nedodržanie dohodnutých podmienok, čo bola vlastne svojvôľa bývalého
primátora Štefana Škultétyho. O majetku
mesta môže totiž rozhodovať len mestské
zastupiteľstvo.
To všetko sú veci, s ktorými sa terajšia
primátorka nechce zmieriť a hodiť ich za
hlavu. Počas úradovania jej predchodcu sa
predal majetok, ktorý bol pre Trenčianske
Teplice akýmsi zlatým vajcom. Mestu totiž
každoročne prinášal stály zisk. A teraz tieto
peniaze budú chýbať. Prejaví sa to aj
v nedostatku parkovacích miest v kúpeľnom
meste.
„Pred rokmi som upozorňovala na neprimerane nízku cenu, na predaj bez verejnej
súťaže a stále tvrdím to isté. Z hľadiska vízie
je to strategický pozemok, ktorý mohol
vyriešiť mnohé problémy Trenčianskych
Teplíc. Preto zaň treba bojovať. Mesto v tejto
súvislosti určite podá trestné oznámenie,
pretože mu vznikla škoda veľkého rozsahu,“
povedala Zuzana Frajková Ďurmeková,
primátorka Trenčianskych Teplíc.

Zopár faktov

•
Takmer 1,3-hektárovú zónu stred predalo predchádzajúce vedenie mesta po 1 000 Sk (33,19 eura) za
m2. Vlani zaplatil nový majiteľ za túto parcelu sumu
niekoľkonásobne vyššiu.
•
Investor sa v zmluve zaviazal, že do roku 2010 tu
za 25 miliónov eur postaví nové centrum mesta s polyfunkčnými
budovami,
hotelom,
parkoviskom
a podzemnými garážami. Za nedodržanie dohodnutých
podmienok mal platiť sankcie. Mesto sa týchto peňazí
vzdalo, keď podpísalo dodatok k zmluve.
•
O detailoch zmluvy odmietlo predchádzajúce vedenie mesta informovať občanov, dokonca aj poslancov.
Označilo ich za „,dôverné informácie“.
•
Podozrivým predajom majetku mesta sa zaoberal
Najvyšší kontrolný úrad aj Úrad boja proti korupcii. Kontrolóri zistili porušenie zákona. Policajný vyšetrovateľ
vtedy síce trestnú
činnosť
neodhalil,
terajší
vývoj
v spoločnosti však
dáva nádej, že aj
v tomto prípade
svitá na lepšie časy.
•
P o d ľ a
vyjadrenia súčasnej
p r i m á t o r k y
Trenčianskych Teplíc
mestu vznikla škoda
veľkého
rozsahu,
preto radnica pripravuje
podanie
trestného oznámenia. (mk)

Samospráva otvára dvere
občanom

Po príklade viacerých slovenských miest sa
aj v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil Deň
otvorených dverí na mestskom úrade. Je to
krok, ktorý má občanom mesta čo najviac
priblížiť činnosť samosprávy.
„Deň otvorených dverí som založila ako novú
tradíciu. Som zástankyňa otvorenej samosprávy a myslím si, že takéto stretávanie sa
s občanmi k tomu jednoducho patrí,“ povedala Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka Trenčianskych Teplíc.
Prvý deň otvorených dverí sa v našom meste
uskutočnil 12. augusta 2019 a ukázalo sa, že
ľudí zaujal. Na prvýkrát prišlo viac ako dve desiatky občanov, ktorí sa zaujímali o všetky možné témy. Rezonovala predovšetkým otázka mestských bytov v súvislosti s prerábkou bývalej nemocnice. Zazneli aj iné témy,
ku ktorým chce súčasné vedenie mesta pripraviť podklady a potom sa stretnúť s občanmi opäť.
„Ako bývalá opozičná poslankyňa mestského zastupiteľstva viem, že v predchádzajúcich volebných obdobiach
bol vôbec problém dostať sa ako poslanec k materiálom, pretože sa mnohé nezverejňovalo, robili sa utajené
zmluvy a podobne. Toto obdobie je už našťastie za nami. Ľudia jednoznačne chcú otvorenú samosprávu, čo sa
už prejavuje aj na vzájomnej komunikácii. Ja nemienim utajovať nič, čo sa na radnici deje, pretože všetko, čo
tu robíme, je verejné a teda aj verejne dostupné,“ zdôraznila primátorka.
Dni otvorených dverí by sa mali uskutočňovať približne raz za mesiac. O presnom termíne bude radnica občanov vopred informovať. (mk)
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Kristína
Komárová,
Sophie
Matuščinová,
Martina Suphandara Mošková,
Ester
Mutňanská,
Olívia
Országhová,
Tomas
Sirotný,
Matúš Žáček, Eliška Bezdedová,
Juraj
Debnár,
Svetlana
Chlapíková, Tomáš Janso, Lukas
Kiac, Dominika Kubišová, Linda

Prijatie nových spoluobčiankov
Sedemnásť nových spoluobčiankov so svojimi rodičmi bolo pozvaných
na
oficiálne
prijatie
k primátorke mesta. Konkrétne to
bolo jedenásť dievčatiek a šesť
chlapcov, ktorí sa narodili v čase
od júla 2018 do konca marca
2019:
Soňa Drobná, Matej Guzoň,

Aj Kaňová je súčasť Trenčianskych Teplíc
Časť Kaňová je miesto, kde sa nenachádza veľa budov
a záhrad, no tak či tak tam bývajú naši občania. Ako
všetkým ostatným im treba vytvoriť vhodné podmienky na bývanie. Občanov v tejto časti už dlhoročne
trápili záplavy, keďže odvodňovací žľab bol zanesený
a priepusty upchané. V dôsledku toho prichádzalo
k zatekaniu muriva a vytápaniu vnútorných priestorov
dotknutých domov.
Technické služby mesta v auguste odstránili a odviezli
z rigolov 7 nákladných automobilov naplaveniny.
Pozdĺž celej cesty očistili a odstránili prevísajúcu
zeleň, vyčistili betónový žľab, ktorý odvodňuje plochu

Kyselicová a Katarína Šedová.
Zuzana
Frajková
Ďurmeková
vítala deti po prvý raz vo svojej
funkcii. „Posnažíme sa, aby sa
vašim deťom v Trenčianskych
Tepliciach vyrastalo čo najlepšie
a najbezpečnejšie.
Sú predsa
jeho súčasťou. Všetko, čo do nich
vložíme, všetko, čo ich naučíme,
sa nám jedného dňa vráti,“
povedala.

nad komunikáciou (ide o niekoľko hektárov), prečistili
sa priepuste popod cestami. Takáto rozsiahla údržba
sa nerobila niekoľko rokov.
Cieľom uvedených úkonov bolo zaistenie bezpečnosti
obyvateľov, chodcov, cyklistov a motoristov v maximálne možnej miere bez toho, aby sa stavebno-technicky zasahovalo do komunikácie. Práce boli aj
prípravou na zabezpečenie prejazdnosti prepojenia
s Ulicou Sady pod Dedovcom najmä počas zimného
obdobia.
Je pravdepodobné, že samotná komunikácia bude
zrekonštruovaná pri realizácii plánovanej výstavby
v tejto lokalite v nastávajúcom období.

Deviataci opustili školu
Tento rok opustilo Základnú školu Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach 25 deviatakov. Z drobných prváčikov vyrástli
krásni mladí ľudia, ktorých posledný školský týždeň prijala
primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková.
Ako sa vyjadril aj riaditeľ školy Jozef Šimún, žiaci si netradične
vybrali školy skôr praktického zamerania. Uprednostnili ich
pred gymnáziami, ktoré boli v ostatnom čase najviac preferované. Voľbu stredných škôl úprimne ocenil.
„Vo vašom ďalšom živote vám želám všetko najlepšie, veľa
trpezlivosti, energie, zdravia a lásky. Verím, že v budúcnosti
vás budeme mať česť na meste prijať znovu, aj keď vaša rola
bude iná,“ vyjadrila sa primátorka mesta. „Možno sem zavítate
pri uzatváraní manželstva, narodení vašich detí či oslave životného jubilea. Taký je totiž kolobeh života. Pri jeho plynutí sa
nestraťte a vyberte si vždy tú správnu cestu.“
A toto sú tohtoroční deviataci, ktorí sa už od septembra stávajú študentmi stredných škôl:
Martina Talábová, Vanesa Husárová, Daniela Rosinová,
Adriana Martinková, Helena Šarišská, Viktória Baginová, Kristián Hajas, Filip Blaho, Zdenko Didi, Matúš Hanuščin, David
Navrátil, Andrea Hvožďárová, Viktória Mareková, Karolína
Havelková, Sofia Pavleová, Mária Porubčanová, Viktória Podhorská, Martin Pšenka, Nina Pavlovičová, Klára Šmátralová, Sofia Kováčová, Andrej Vaško, Karin Balážová,
Jasem Alaskari a Ivana Janíčková.
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Pre deti bolo pripravených množstvo hier. Niektoré boli tradičné, iné
nové. Prekvapením boli hneď na úvod Trombitáši so svojimi trombitmi,
bičmi i historickými zbraňami. Predsedníčka Klubu Lucia Švareninová
privítala prítomných, primátorku mesta, ale aj vzácneho hosťa, predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Jozefa Božika, ktorý je
zároveň primátorom Partizánskeho a podpredsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja. V rozsiahlom príhovore vysvetlil historické súvislosti spojené s osobou M. R. Štefánika, ale aj zvrchovanosti Slovenska.
Symbolická Lipky zvrchovanosti
bola ozdobená a neskôr presadená
k autobusovej stanici. Pri zapálení
vatry vyzval rímsko-katolícky kňaz
Dušan Dúbravický prítomných, aby
si zaspievali Kto za pravdu horí
a neskôr aj hymnu Slovenskej
republiky.
Výbornú zábavu spravila Ponitranská muzika, ktorej traja členovia sú priamo z Trenčianskych
Teplíc, čo ocenila aj primátorka
Zuzana Frajková Ďurmeková. Po
koncerte sa ešte dlho do noci
ozývala v amfiteátri harmonika a spev slovenských piesní. O bezpečný
priebeh celého podujatia sa starali trenčianskoteplickí dobrovoľní hasiči.

Zájazd sluchovo postihnutých
Združenie sluchovo postihnutých mikroregiónu
Teplička realizuje viacero zaujímavých aktivít pre
svojich členov. Jednou z nich bol júnový výlet, ktorý
bol podporený aj Mestom Trenčianske Teplice. Bol
netradičný, pretože išlo o plavbu loďou do susedného Rakúska. Medzi účastníkmi boli aj speváčky zo
súboru
Teplanka,
k spevu ktorého sa
všetci pridali, takže
celý zájazd sa niesol
vo
vynikajúcej
atmosfére.
Hlavný program bol
v centre Viedne,
kde
začal
návštevou
Ka-

tedrály
sv.
Štefana.
Účastníci sa následne
prechádzali
centrom
mesta okolo Hofburgu,
Španielskej
jazdeckej
školy,
sídla
vlády,
Umeleckohistorického
a Prírodovedného múzea
a Viedenskej opery.
Zájazd
bol
prínosom
najmä z dôvodu, že
komunita
dostala
možnosť spoločne stráviť
príjemné chvíle v novom
prostredí a priniesť si
domov neopakovateľné zážitky.
(podľa Eleny Ďurencovej, kronikárky ZSPMT)

V súvislosti so 100. výročím Výstava o živote M. R. Štefánika Nadácie M. R. Štefánika,
tragickej smrti jednej z najvýraznejších osobností primátorky mesta, a zároveň podpredsedníčky
našej histórie sa viaceré podujatia v Trenčianskych Klubu M. R. Štefánika v Trenčianskych Tepliciach
Tepliciach tento rok upriamujú na život a dielo Zuzany Frajkovej Ďurmekovej a ďalších hostí.
Milana RasVýstava
t i s l a v a
s
veľkou
Štefánika.
výpovednou
Výstava
hodnotou sa
venovaná
nachádzala
práve jemu
v
priestobola
slávroch turisn o s t n e
ticko-inforotvorená za
m a č n e j
prítomnosti
kancelárie
Pavla Šestáv
Hoteli
ka, ktorý je
Slovakia.
správcom
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NARODILI SA
(1. 1. – 13. 8. 2019)
Vzhľadom na problémy s elektronickým
systémom
uvádzame
zoznam všetkých detí, ktoré sa
narodili v roku 2019 a sú obyvateľmi
Trenčianskych
Teplíc.
Ospravedlňujeme
sa
rodičom,
ktorých mená sa zatiaľ v našich
novinách neobjavili.

Eliška Bezdedová
Dominika Bieliková
Katarína Bilavská
Emma Blašková
Adam Brada
Juraj Debnár
Pavol Didi
Sára Hudecová
Svetlana Chlapíková
Tomáš Janso
Lukas Kiac
Dominika Kubišová
Júlia Kvasnicová
Krištof Kyselica
Linda Kyselicová
Tobias Ondriška
Dávid Rybár
Michal Sirotný
Karolína Stafa
Ela Stehlíková
Matúš Suchomel
Katarína Šedová
Kristián Švajdleník
Matúš Toman

10. ročník turistickej vychádzky
na Omšenskú Babu
Miestne odbory MS v Trenčianskych Tepliciach a v Omšení každoročne
organizujú turistickú vychádzku na prekrásny vrchol týčiaci sa nad
Omšením v nadmorskej výške 669 m n. m.
V tomto roku to bol už jubilejný 10. ročník podujatia. Niesol sa
v znamení Storočnice oživotvorenia
Matice
slovenskej
(1919 – 2019). K téme sa
účastníkom výstupu prihovoril
člen MO MS Trenčianske Teplice
Marián Kočiš. Viac ako 40
účastníkov vystúpilo na vrchol.
Počasie
účastníkom
prialo,
kochali sa výhľadmi na okolité
pohoria Strážovských vrchov,
Považského Inovca a Bielych
Karpát. Účastníci výstupu dostali od MO MS v Trenčianskych
Tepliciach odznaky zhotovené
Rastislavom Jakúbekom, vyrobené špeciálne pri príležitosti
výstupu. Vedenie obce Omšenie a MO MS v Omšení pripravili
pre účastníkov výstupu občerstvenie.
(podľa Márie Holičkovej –
členky
výboru
MO
MS
v Trenčianskych Tepliciach)

Teplické mechy opäť v amfiteátri

Po štvrtý raz sa v amfiteátri Základnej školy Andreja Bagara stretlo
množstvo interpretov so svojimi heligónkami, akordeónmi a harmonikami. „Teplické mechy – to sú plné mechy hudby, ktorú si želáte!“
vyjadril sa poslanec Miloš Lutka, hlavý iniciátor podujatia. A mal
pravdu. Zaplnený amfiteáter vraví o tom, že tento druh hudby má
široké pole svojich priaznivcov. Účasť z roka na rok rastie, čo teší
organizátorov, ale aj účinkujúcich. Prečo sa toto podujatie koná práve
v amfiteátri?
„Samotný amfiteáter má veľký potenciál na usporadúvanie obdobných kultúrnych, príp. športových podujatí zameraných pre širokú verejnosť bez ohľadu na žáner a vek,“
vyjadril sa Miloš Lutka.
Na javisku sa vystriedali známi aj menej známi interpreti. Veľký potlesk zožal víťaz televíznej show Zem spieva
Martinko Repáň, ktorý si dokonca exhibične zahral na javisku v jednej chvíli spolu s majstrom sveta na
heligónke Patrikom Kováčom. Nenapodobiteľný výkon podala kapela Hluk zo Suchodolia, ktorá sa až do večera
striedala s ostatnými interpretmi. Ďalej sme mohli počuť miestneho skvelého akordeonistu Petra Jerguša
Parnicu, vynikajúcu kapelu Zbojná, harmonikovú akadémiu Jožka Opatovského zo Soblahova, heligónkárky
Denisku a Klárku z Kysúc, Janka Grabeca s veselou heligónkou, Jožka Cukríka Šedivého, Miška Červeňana,
akordeonistov Chlapci z Moravy, Zdenka Štefánika z Trenčína a Ľudovíta Šálku, ktorý každoročne počas svojho
kúpeľného pobytu účinkuje na miestnych podujatiach. Obec
Dežerice odprezentoval výborný heligónkár, a zároveň aj
výrobca heligóniek Miroslav Adame.
Podujatie sa uskutočňuje v réžii občianskeho združenia
Revel Sport club Trenčianske Teplice v spolupráci s Mestom
Trenčianske Teplice a za podpory Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trenčianske Teplice.
Teplické mechy od počiatku nesú aj myšlienku viesť deti ku
kultúrnym
hodnotám.
Z
dobrovoľných
príspevkov
návštevníkov za tombolu bola v minulosti podporená ZUŠ
Trenčianske Teplice. Tento rok budú zakúpené futbalové
dresy pre mládežnícku kategóriu U11 Revel Sport club
Trenčianske Teplice.
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Pripomíname povinné čipovanie psov
Do konca októbra 2019 musia byť podľa zákona všetky psíky na Slovensku čipované. Výnimkou sú len šteniatka mladšie ako 12 týždňov.
Od veku 12 týždňov sa povinnosť sťahuje aj na ne. Majiteľ psa, ktorý
nebude mať čip, môže dostať pokutu orgánom veterinárnej správy vo
výške 50 €. Osoby v hmotnej núdzi
alebo poberatelia minimálneho dôchodku môžu požiadať o bezplatné
čipovanie.
(Informácie
získate
u veterinára.)
Čipovanie psov je určite pozitívne.
Začipovaný pes sa dostane do Centrálneho registra spoločenských zvierat. V prípade, že by sa psík stratil
a niekto by ho našiel, majiteľ sa ľahko
vypátra. Psík takto neskončí
v útulku, ale vráti sa domov. Poplatok
za čipovanie sa pohybuje od 10 do 20 € a je na celý život psíka.
V auguste bola zakúpená čítačka čipov aj pre Mestskú políciu
v Trenčianskych Tepliciach.

Augustové letné kino
Málokto si uvedomuje, že
plánovať letné kino je technicky,
ekonomicky i s dôrazom na
ľudské
zdroje
mnohokrát
náročnejšie ako zorganizovať
bežný koncert. Aj preto je

skvelé, že v auguste sa podarilo
odpremietať
dve
komédie
v amfiteátri Základnej školy
Andreja Bagara. Na prvý český
film prišlo 270 divákov, čo organizátori označili ako veľký
úspech.
Na
francúzsky film však
bola
návštevnosť
omnoho vyššia. Aj
toto je spôsob, ako
sa
dá
oživiť
amfiteáter,
ktorý
nám závidia mnohé
obce.
Vďaka
za
pomoc pri premietaní
patrí o. i. občianskemu
združeniu
Revel Sport Club.

JUBILANTI
( 12. 6. - 21. 8. 2019)
Jozef Kaščák
Ctibor Pavlacký
František Krnčan
Vilma Pilátová
Emília Lehotská
Marta Nedielková
Mária Červená
Emília Podhorská
Oľga Burianková
Marián Pavlík
Erika Beláková
Mária Lezová
Jozef Málik
Eliška Chybová
Michal Blaho
Pavol Kyselica
Oľga Balážová
Štefan Pavlík
Zita Ďurinová
Alžbeta Kobzáková
Pavol Vašíček
Mária Lauffová
Ľudmila Hluštíková
Ladislav Didek
Irena Vašíčková
Jozef Šťastný

Všetkým prajeme veľa
zdravia a príjemných chvíľ
do ďalších rokov!

ROZLÚČILI SME SA
(11. 6. – 21. 8. 2019)

75. oslavy SNP

Milan Budiak
Dušan Chudáček
František Lezo
Katarína Minichová
Viktor Sedlák
Miloš Ševčík
Anna Ševčíková
Blažej Šnapko
Valéria Vavrová

V 2. svetovej vojne na území Česka a Slovenska dosiahli straty na
životoch takmer 360 tisíc osôb, 90 obcí bolo vypálených. Slovenské
národné povstanie nebolo len obranou. Bolo komplikovaným spojením hrdého národa proti okupantom. Obranné boje na súvislých
úsekoch frontu trvali takmer dva mesiace, aj keď nemecké jednotky
mali technickú prevahu a v polovici októbra zahnali povstalcov do hôr. Povstanie zasiahlo 30 okresov, čo bolo
20 tisíc km2 s 1 700 000 obyvateľmi. Trenčianske Teplice neboli výnimkou.
Dôležité je si takéto míľniky neustále pripomínať. Oslavy SNP sa konali na konci augusta pri Pamätníku padlých
v SNP za prítomnosti čestnej stráže. V príhovoroch bol zdôraznený význam povstania pre celý národ. Vence
k pamätníku položili zástupcovia Mesta Trenčianske Teplice, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MO Matice slovenskej. Organizátorov potešilo množstvo prítomných.

www.teplice.sk

7

Hrnčeku, vař!
Z kuchárskej knihy „Hrnčeku, vař!“, prinášame recept z Dolnej Poruby. Knihu receptov z okolia
Trenčianskych Teplíc a Vsetína je možné zakúpiť si v TIKu (Hotel Slovakia).

Hubovo-zemiaková kaša
Ingrediencie:
- 8 väčších zemiakov
- čerstvé huby nakrájané
na malé kúsky
- 1 cibuľa
- bravčová masť
alebo maslo
-koreniny, vegeta
-petržlenová vňať
-soľ

Postup:
Zemiaky nakrájame na 4 časti a dáme
ich variť v osolenej vode. Keď sa
uvaria, scedíme ich. Bravčovú masť
alebo maslo roztopíme na panvici,
pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu,
huby, trošku vegety, príp. iných
korenín. Podusíme, keď huby zmäknú
(15 - 20 min.), odstavíme ich
a pridáme nakrájanú petržlenovú
vňať. Hubovú zmes vlejeme do zemiakov. Podávame samostatné alebo
ako prílohu k mäsu, opečenej
sekanej, párkom a pod.

NÁŠ ROZHOVOR

svoju prácu, ja im dôverujem. Veľmi si ich vážim aj
Ondrej Porgesz zo Sládkovičova navštevuje za to, ako ku mne pristupujú.
Prírodu som spomenul na treťom mieste, ale je pre
trenčianskoteplické kúpele už takmer pol storočia.
mňa veľmi dôležitá. Mám rád parky. Niekto obdivuje
„Chodím sem ako ku svojej rodine,“ vraví.
anglické či francúzske parky, ostrihané kríky, praviOndrej Porgesz má 77 rokov. delne vysadené stromy. V Trenčianskych Tepliciach
Je bývalý učiteľ fyziky a chémie je park in natura, a to sa mi na ňom veľmi páči.
A čo vám v Trenčianskych Tepliciach chýba?
na Základnej škole v SládkoJednoznačne Art Film. Je mi veľmi ľúto, že ho
vičove. Dlhé roky je odkázaný
odtiaľto
zobrali. A čo mi ešte chýba, to sú tie konna
invalidný
vozík.
Jeho
certy,
čo
tu bývali a už nie sú. Nikdy som nebol
tohtoročný pobyt v tunajších
nejakým
milovníkom dychovky, ale tie koncerty
kúpeľoch bol už 47. v poradí.
dotvárali
kúpeľnú
atmosféru. Chodili sem koncerStretnutie s ním sme využili na
tovať
súbory
z
okolitých
dedín, ale aj z Moravy. Bolo
krátky rozhovor.
to
pekné,
škoda,
že
už
také niečo neexistuje, ten
Poznali ste Trenčianske Tepkolorit
je
preč.
lice aj predtým, než ste sem prišli ako kúpeľný hosť?
Skúste porovnať Trenčianske Teplice v čase, keď
- Prvýkrát som bol v Tepliciach v roku 1960. Ako
ste
tu boli prvýkrát a teraz. V čom sa zmenili?
vysokoškolák som tu robil vedúceho pionierskeho
Celé
mesto sa veľmi zmenilo. Ale teraz mu chýba
tábora Niklová huta Sereď, vtedy som ešte nemal
zeleň.
Pri Kryme bolo kedysi viac zelene, trávy aj
žiadne zdravotné problémy. Na prvý kúpeľný pobyt
kvetov.
Teraz je to skôr betón. Sú tam síce nejaké
som prišiel v roku 1972. Bol som po operácii
kvetináče
a palmy, ale to nestačí. Kúpele sa stále
chrbtice, dostal som takzvanú X-ku. Páčilo sa mi tu.
zlepšujú,
obnovujú
sa tu liečebné domy. Pribudol
Vtedy som mohol ešte chodiť pomocou barlí, tak
rehabilitačný
bazén,
a to je veľká zmena k lepšiemu.
som sa dostal všade. Následkom choroby som sa
Plávanie
je
pre
mňa
tou najlepšou procedúrou.
stal vozičkárom a potom som zistil, koľko tu je schoPlávam
každý
deň
pol
hodinu.
Len škoda, že tu nie
dov alebo úzkych dverí, kadiaľ sa s vozíkom nedosje
zdvíhacie
zariadenie,
to
by pomohlo nielen
tanem.
vozičkárom,
ale
aj
ťažko
chodiacim.
Napriek tomu sem chodíte každé leto. Čo sa vám
Žiadne kúpele nie sú stopercentne prispôsobené
tu tak zapáčilo?
- Voda, ľudia a príroda. Presne v tomto poradí. Tuna- vozičkárom, ani v Trenčianskych Tepliciach. Ale tu je
jšia voda je naozaj dobrá, som o tom presvedčený, prostredie natoľko upravené, že sa môže pohybovať
lebo mi pomáha. Keby mi nepomáhala, tak sem sám, bez cudzej pomoci. A to je pre mňa úžasné
víťazstvo. Šoférujem, mám špeciálne upravené
nechodím.
Za tie roky som sa zoznámil s mnohými tunajšími auto. Prídeme sem autom, manželka mi uloží veci
ľuďmi. Niektorí sú už na dôchodku, niektorí zomreli. tak, aby som na ne dosiahol. Ja ju potom odveziem
Keď prídem do Trenčianskych Teplíc, chodím pozrieť do Trenčianskej Teplej a ide vlakom domov.
aj na cintorín, k ich hrobom, aby som si na nich Vždy si vopred dohodnem ubytovanie, pretože
zaspomínal. Dobré spomienky mám napríklad na môžem mať len takú izbu, kde sa dostanem vozíkom
MUDr. Lišku. Časom som spoznal aj deti a rodiny a môžem sa v nej na vozíku pohybovať. Už som sa
lekárov či fyzioterapeutov. Viem, kto má koľko objednal aj na budúci rok. S mojou diagnózou mám
vnukov, aj ako sa volajú, aké majú problémy. nárok na kúpele každý rok. Chodím sem vždy na tri
Chodím sem ako domov, ako ku svojej rodine. týždne a platím si stravu a ubytovanie. (mk)
Fyzioterapeuti aj maséri veľmi svedomite robia
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Zariadenie umožňuje seniorom
Vtedy
nie
je
vždy
telefón
privolať pomoc jediným stlačením naporúdzi alebo rýchlo vyhľadať
telefónne
číslo
tiež
nie
je
tlačidla
jednoduché. Náramok umožňuje
Náramky, ktoré môžu privolať pomoc jedným stlačením
zachrániť život
tlačidla.
Novú službu pre seniorov pri- V súvislosti so sociálnou starostlipravuje mesto Trenčianske Tep- vosťou sa v meste objavili fámy,
lice.
Elektronické
zariadenia, že Mesto Trenčianske Teplice
ľudovo nazývané aj náramky SOS zrušilo
opatrovateľské
služby.
alebo náramky pomoci, umožňujú Mesto toto rezolútne odmieta.
privolať pomoc v prípade, ak sa
človek dostane do núdzovej situácie. Radnica sa písomne obrátila
na starších ľudí, čo žijú v domácnosti sami, a zisťuje záujem o túto
doplnkovú sociálnu službu.
Zariadenie sa nosí väčšinou ako
náramok, ale dá sa nosiť aj ako
prívesok. Je na ňom veľký
gombík, ktorý stačí stlačiť a zariadenie okamžite oznámi kontaktnej osobe, že senior potrebuje
pomoc. Tou kontaktnou osobou Opatrovateľskú službu ani zrušiť
môže byť príbuzný, sused či nemohlo, pretože táto povinnosť
známy. Ak človek nemá nikoho, na samospráve vyplýva zo zákona.
koho by sa mohol v takomto Naopak, radnica sociálnu starostliprípade
obrátiť,
kontaktnou vosť ďalej rozširuje. Zmenou je
osobou môže byť aj mestská polí- len to, že opatrovateľskú službu
cia, ktorá má 24-hodinovú poho- teraz zastrešuje nezisková orgatovosť. V prípade potreby je nizácia StarDOS, ktorá na svoju
dokonca možné vďaka náramku činnosť získala finančnú podporu
určiť aj miesto, kde sa nachádza z Európskej únie.
osoba v núdzi.
„Ministerstvo práce, sociálnych
Takéto monitorovacie zariadenie vecí a rodiny vyhlásilo dopytovo
je mimoriadne vhodné predovšet- orientovaný projekt s názvom
kým pre ľudí, ktorí žijú osamotení Podpora opatrovateľskej služby,
a trápia ich problémy súvisiace do ktorého sme sa zapojili a využis vysokým vekom alebo zdravot- li
možnosť
pomôcť
rodinám
ným stavom. Mobil je dobrá vec, v prirodzenom domácom prospre starších ľudí to však vždy nie tredí. Keďže sa Mesto Trenčianske
je dobré riešenie. Ak sa zrania, Teplice z neznámeho dôvodu
alebo ich postihne náhla ne- nezapojilo do uvedenej výzvy,
voľnosť, dostanú sa do stresu. terajšia primátorka nás oslovila

a vzájomnou komunikáciou sme
sa dohodli na spolupráci“ vysvetlila Viera Skopalová, riaditeľka
neziskovej organizácie StarDOS.
StarDOS mala už predtým svojich
klientov aj v Trenčianskych Tepliciach. A tak, keď ju oslovili predstavitelia
mesta,
súhlasila
s dohodou.
,,Dohodli sme sa s mestom, že
opatrovateľky, ktoré doteraz platilo mesto, bude financovať naša
agentúra. Podmienkou bolo, že
budeme dva roky zabezpečovať
túto službu. Inak sa to nedá,
pretože my sme žiadatelia týchto
peňazí, sú to finančné prostriedky
z eurofondov," dodala Viera Skopalová.
Ako ďalej riaditeľka organizácie
StarDOS
zdôraznila,
opatrovateľky zostali v Trenčianskych
Tepliciach tie isté, čo tu pracovali,
ani jednu neprepustili. Robia to
isté, čo robili predtým, celá opatrovateľská služba funguje ďalej.
Jedinou zmenou je, že opatrovateľky majú v pracovnej zmluve
uvedenú agentúru StarDOS, a nie
Mesto Trenčianske Teplice. Keď sa
tento projekt skončí, mesto
prevezme opatrovateľky naspäť.
Tie budú pokračovať vo svojej
práci opäť pod hlavičkou Mesta
Trenčianske Teplice.
Tým, že opatrovateľky platí StarDOS a nie samospráva, Trenčianske Teplice vo svojom rozpočte
ušetria nemalé peniaze. Tie mesto
využije
na
rôzne
podporné
sociálne
projekty.
Náramky
pomoci sú prvou lastovičkou,
ktorá zlepší kvalitu života obyvateľov Trenčianskych Teplíc. (mk)

Výrub nebezpečného stromu

Vo vegetačnom období sa veľmi dbá na to, aby neboli zrezávané dreviny. Výnimku tvoria
dreviny, ktoré môžu priamo ohroziť zdravie ľudí. To bol aj prípad brezy prevísajúcej na
Hviezdoslavovej ulici.
Koruna stromu bola v čase výrubu na 80 - 90% suchá. Strom
rástol pri frekventovanej komunikácií. Stal sa tak zdrojom
ohrozenia chodcov, ostatných účastníkov cestnej premávky,
ale aj
súkromného majetku občanov.
U stromu došlo
k zlomeniu jeho vrcholovej časti a vplyvom nepriaznivého
počasia sa rozbehlo tzv. komínové vyhnívanie kmeňa. To sa
potvrdilo aj po výrube na reznej ploche.
„Drevná hmota začala hniť, kmeň ostával dutý a jej pevnostné
parametre boli značne oslabené. Vplyvom nárazového vetra
by mohlo dôjsť k odlomeniu vetiev, príp. rozštiepeniu či
zlomeniu stromu. Drevina tiež prestávala plniť funkciu okrasnej zelene. Pokročilé štádium vyschnutia už nebolo možné
riešiť odborným rezom,“ vysvetlila Patrícia Omachelová, referentka pre podnikanie
a životné prostredie MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.
V prípade predmetnej brezy bol oslovený vlastník pozemku. Referát odporučil výrub
s ohľadom na ochranu prípadne hniezdiacich vtákov. V auguste vlastník výrub zrealizoval.
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ART IN PARK v piatok už tradične otvorilo ranné filmové premietanie pre
najmenších, ktorého sa zúčastnili deti zo
základných škôl. Žiaci si pozreli animovaný film Mimi a Líza: Záhada
vianočného svetla, ktoré prišli osobne
uviesť jeho tvorkyne Ivana Šebestová
a Katarína Kerekesová. Piatkového
premietania sa zúčastnili tiež mladí
režiséri a filmoví tvorcovia Paula
Reiselová,
Terézia
Tokárová,
Martin Piga a Nataša Findrová,
ktorí uviedli výber najlepších
študentských filmov festivalu ÁČKO. Dospelí si v kine
vychutnali úspešné filmy
ako Green Book, Jan Palach,
Toman
či
McQueen.
„V kinosále sa najviac páčil
film Green Book. Napriek
nepriaznivému víkendovému
počasiu
malo
tento
rok
rekordnú účasť open air
premietanie, na ktorom si film
Bohemian Rhapsody vyslúžil
účasť 650 ľudí,“ povedal riaditeľ
filmovej časti Braňo Hollý.
Počas troch dní festivalu si všetci
návštevníci
užili
koncerty
mladých
hudobníkov
ako
Kataríny
Málikovej,
Blanch,
Puding pani Elvisovej či Papyllon.

V rámci sprievodných aktivít si
návštevníci zacvičili jogu, ochutnali špeciality z gastro zóny či
navštívili
zónu
s
predajom
Park tento rok ozdobili
domácich výrobkov. Okrem kvalitumelecké inštalácie na
ného umenia ART IN PARK tento rok
tému Akcia – reakcia od
priniesol edukáciu v oblasti ekológie
študentov výtvarného
a sám sa zapojil do boja proti odpadu.
umenia
zo
SUŠ
Do programu organizátori zaradili filTrenčín
a
STU
mové premietanie s ekologickou teBratislava. Študenti
matikou pre deti aj dospelých, predvystavili práce ako
nášky
a workshopy s Inštitútom
objekt
Nefunkcionacirkulárnej ekonomiky, separačné
lizmus, ktorý reaguje
zóny, ale aj kompletne kompostona súčasný stav liečebvateľný riad na mieste.
ného domu Machnáč či
Na otázku, či Art In Park bude
interaktívnu inštaláciu pre
pokračovať v budúcnosti odpovedeti Vyba, ktorá reaguje
dala
produkčná
manažérka
nielen na detskú hravosť,
festivalu Zuzana Danechová:
ale aj problematické vyslovo„Našim cieľom je prinášať
vanie písmenka „R“. Ukázať
kvalitný
program,
zaujať
svoju tvorbu dostali príležitosť
vizuálnou stránkou festivalu
tiež študenti odevného dizajnu
a dizajnovými prvkami.
zo SUŠ Trenčín, ktorí svoje práce
Chceme, aby sa tu ľudia
ukázali v rámci módnej prehliadcítili dobre a mali možnosť
ky v nedeľu.
výberu
z
množstva
Z divadla si všetci užili predstaveaktivít.
V
koncepte
nia od divadelných zoskupení Spochceme
určite
zaVoza, Kapor Na Scéne a najviac
pokračovať aj o rok.“
zabavila návštevníkov opäť stand-up
(zdroj: Cultura o. z.)
show s Pavlom Serišom, no tentokrát
z prostredia reštaurácií.

Art In Park za nami

Siedmeho ročníka Festivalu dychových orchestrov
a
mažoretiek,
Festival dychových
ktorý sa opakuje
každé dva roky,
orchestrov a mažoretiek
sa zúčastnilo štyristo
hudobníkov a sto
mažoretiek. Festival prebiehal v Novej Dubnici, ale aj v Trenčianskych
Tepliciach. Jeho účastníci sú súčasťou V4, takže vystúpili dychové orchestre z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Podujatie bolo slávnostne
zahájené v piatok v Novej Dubnici. Primátor Novej Dubnice Peter
Marušinec privítal hostí, medzi ktorými bola aj primátorka mesta
Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.
Program v Trenčianskych Tepliciach bol sústredený na sobotu a nedeľu
popoludní. V sobotu vystúpili MDO Cheb a DOM Krnov z ČR a Slovensko
reprezentoval DO Štós. V nedeľu zahrali
DOM Mór z Maďarska a DOM Košice.
Mažoretky boli súčasťou MDO Cheb
a DOM Košice. Zaznelo množstvo známych piesní a pri niektorých prevedenie
pre dychové nástroje divákov pozitívne
zaskočilo.
Vrcholom podujatia bolo spoločné
vystúpenie všetkých súborov a všetkých mažoretiek v Novej Dubnici.
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Lotyšská umelecká škola na námestí
Po druhý raz sme v Trenčianskych Tepliciach mohli
naživo sledovať vystúpenie mladých talentov
umeleckej školy z Lotyšska. Pod vedením Zoji
Kane nám predstavili nielen lotyšský folklór, ale aj
originálne tanečné choreografie, umelecký spev
a balet. Najväčší aplauz zaznel po zaspievaní
piesne Voda, čo ma drží nad vodou v podaní
jedného zo žiakov v slovenskom jazyku.
Celá skupina žiakov a pedagógov bola predpoludním
v deň vystúpenia srdečne prijatá primátorkou mesta
Zuzanou Frajkovou Ďurmekovou a poslancom MsZ
Milanom Stuhlom v obradnej sieni Mestského úradu
v Trenčianskych Tepliciach. Žiaci mali možnosť ochutnať
trenčianskoteplické oblátky, navštíviť bazén Grand či
prejsť sa po kúpeľnom parku.

Omšenská Baba plná turistov
Krásnu tradíciu nevšedného podujatia udržuje
trenčianskoteplické partnerské mesto Vsetín.
Medzinárodní týden turistiky na Valašsku odštartoval v roku 1991, vtedy bol určený len Čechom
a Slovákom. Neskôr sa začali zapájať aj turisti
z Luxemburska, Belgicka, Nemecka, Rakúska,
Nórska, Holandska, Poľska a Maďarska.
Pre turistov sú každý deň vybrané dve turistické
trasy v ČR. Jedna z nich je menej náročná (10 –
12 km) a druhá dlhšia (20 – 30 km).

V rámci týždňa turistiky sa jeden deň turisti
dopravia autobusmi na Slovensko na vybrané
miesto, kde poznávajú krásy Slovenska. Tento rok
si vybrali Omšenie – Trenčianske Teplice.
V Omšení privítala cca 120 účastníkov primátorka
mesta Zuzana Frajková Ďurmeková, zástupkyňa
obce Omšenie, místostarostka Vsetína Simona
Hlaváčová, Vašek Jadrný za turistov zo Vsetína
a Maroš Greguš za KST Trenčianske Teplice.
Spolu so skupinou sa vydali aj niekoľkí
trenčianskoteplickí turisti, ktorí pomáhali so
značkovaním trasy a aj ďalší občania mesta. Trasa
viedla z Omšenia na Omšenskú Babu cez Kamenné vráta na Kýšky a Vyhliadku Jeleň na Baračku.
Dlhšia
trasa
pokračovala
na
Sedlo
pod
Machnáčom, Klepáč a cez Malý Klepáč do
Trenčianskych Teplíc.
Keďže počasie bolo absolútne ideálne, všetci sa
z výletu tešili a organizátori už teraz uvažujú nad
trasami 30. ročníka podujatia.
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Retrovíkend
V
rámci
oživenia
promenádnych koncertov sa v júli konal po
prvý raz Retrovíkend.
Išlo o dva koncertné dni
s jednoznačne vytýčenou témou viažúcou sa
na konkrétneho hudobného
interpreta
v určitom čase. Prvý
deň sme sa mohli tešiť
z hitov skupiny ABBA,
druhý zasa z piesní
Karola Duchoňa. Obe
vystúpenia boli prevedené
naživo
vo
výbornej kvalite, čo
ocenilo množstvo poslucháčov.

Florbal pod holým nebom
Niekedy je dobré trochu poupratovať: Keď sa k tomu
pridruží dobrý nápad, vôľa a šikovné ruky, môže byť
z toho skvelý výsledok. V sklade priestoroch základnej
školy sa našli nevyužité mantinely so skladacou plochou.
Spojili sa niektorí poslanci, hasiči a ďalší dobrovoľníci,
ktorí odložené nepoužívané veci premenili na letné
florbalové ihrisko. Ihrisko je umiestnené v športovom
areáli vedľa školy.
„Ihrisko je voľne dostupné, určené pre všetkých, ktorí si chcú
zahrať hokejbal alebo
florbal,“ uviedol poslanec MsZ Milan Stuhl.
V Trenčianskych Tepliciach momentálne existuje mladšia a staršia
florbalová
prípravka
pod Revel Sport club
Trenčianske Teplice. V školskom roku 2019/2020 budú
existovať až štyri kategórie: mladšia a staršia prípravka,
mladší žiaci a A-team. Určite aj týmto hráčom prospieval
letný tréning pod holým nebom.
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Nájomné byty v bývalej nemocnici aby bola stavba
Nájomné byty zatiaľ
nebudú.
skolaudovaná
do
Nájomné byty v bývalej nemocnici ani tento rok marca 2019. Na získanie úveru zo ŠFRB malo mesto
nebudú. Na budúci rok? Možno.
najneskôr do konca augusta 2019 uzatvoriť kúpnu
Štyrikrát predĺžený termín hádam stačí.
zmluvu na byty s investorom, ale tie by museli byť
Už pred 10 rokmi bolo vydané stavebné povolenie najskôr postavené a skolaudované.
na rekonštrukciu bývalej nemocnice na polyfunkčný „Mesto nie je investorom stavby, ani vlastníkom
objekt s bytmi. Aký je po 10 rokoch súčasný stav a ani spoluvlastníkom budovy. Mesto sa zaviazalo,
rozostavanosti, kde by
že po dokončení pre
mali byť aj nájomné
svojich
obyvateľov
byty pre mesto, vidí
odkúpi byty. Nemá
každý. Stavebníkom –
však žiadnu právnu
investorom
tejto
možnosť, ako prinútiť
stavby je spoločnosť
investora, aby staval
MANO INVEST a. s.
ďalej. Je to plne v jeho
Ľudia nájomné byty
záujme. Stal sa však
p o t r e b u j ú
presný opak. Investor
a oprávnene požadujú
sám mesiac po mojom
informácie.
Na
nástupe
mestu
súčasné
vedenie
písomne oznámil, že
mesta
sa
zosypali
predlžuje termín pre
výčitky
prakticky
dokončenie stavby do
z každej strany. Sú
konca roku 2020. Aj
však oprávnené? Môže súčasné vedenie mesta za keď sa v súčasnosti nestavia, čo je len a len rozhodaktuálny stav nedokončenej stavby? Podľa zmluvy nutie investora, stále máme záujem o byty pre
s investorom, ktorú podpísal ešte bývalý primátor našich obyvateľov,“ povedala Zuzana Frajková ĎurŠtefan Škultéty mala byť stavba skolaudovaná do meková, primátorka Trenčianskych Teplíc.
marca tohto roku. Už na jeseň minulého roka Ohrozené financie zo štátnych zdrojov
muselo byť nielen jemu zrejmé, že tento termín sa Z peňazí, ktoré malo mesto získať zo štátnych zdronestihne.
jov, nedostalo na svoj účet ani cent. Financie mali
Investor hneď v januári, teda mesiac po nástupe prísť až po podpísaní kúpnej zmluvy a boli by
súčasného vedenia mesta, už po štvrtýkrát požiadal určené len na tento jediný účel. Na nič iné by sa
o predĺženie termínu pre dokončenie stavby. Ten nedali použiť.
najnovší je do konca roka 2020. Dodržanie termínu Či Trenčianske Teplice získajú štátnu finančnú podje opäť závislé len od vôle investora. Držíme mu poru na nákup bytov aj v budúcnosti, je teraz veľmi
palce, no či stavbu dovtedy naozaj dokončí, je však neisté. Mesto malo zmluvne, avšak na konkrétny
len vo hviezdach.
a jediný účel, zabezpečené financie od štátnych
Investor dlhodobo dlhoval na daniach
inštitúcií, ktoré však nie vlastnou vinou nemohlo
Bývalý primátor Štefan Škultéty ešte vo februári čerpať. Jednoducho nedošlo k naplneniu zmluvy
2017 opakovane podpísal s investorom zmluvu o poskytnutí financií z jednoduchého dôvodu – byty
o budúcej kúpnej zmluve. Podľa nej malo mesto po nie sú postavené.
dokončení stavby odkúpiť 25 bytov. Zámer bol síce Súčasné vedenie mesta vyvinie úsilie, aby v budúcdobrý, ale už vtedy boli verejne dostupné informá- nosti nebolo mesto znevýhodnené pri poskytovaní
cie, že táto spoločnosť má dlhy na daniach. Toto dotácií. Už len pri podaní samotnej žiadosti mu
malo byť signálom, že nemusí ísť o seriózneho part- hrozí, že pri hodnotení bude mať pridelené
nera, minimálne však, že si neplní povinnosti voči mínusové body.
štátu.
Investor získal stavebné povolenie ešte v roku
Mesto narába s verejnými prostriedkami a aj preto 2009. Odvtedy štyrikrát požiadal o predĺženie
musí byť oveľa obozretnejšie ako akýkoľvek termínu dokončenia stavby. Stavebný úrad vždy
súkromný investor. Ak by si dal Štefan Škultéty týmto žiadostiam, aj za predchádzajúceho vedenia
postaviť svoj dom takouto firmou, je to jeho osobná mesta, vyhovel. Inú možnosť totiž nemal a nemá.
vec, ale ako štatutár mesta mal byť obozretný a mal „Ak stavebný úrad dostane takúto žiadosť, nemá
si overiť, že táto firma má celé roky problémy. Zos- zákonnú možnosť nevyhovieť jej. Jednoducho
táva veriť, že o tom nevedel a zmluvu podpísal stavebník oznámi, že stavbu dokončí neskôr
v dobrej viere. Teraz však na to doplácajú obyvate- a stavebný úrad to musí akceptovať,“ vysvetlil Miloš
lia mesta.
Mičega, za Spoločný stavebný úrad v Trenčianskych
Pôvodným zámerom bolo, že mesto na kúpu bytov Tepliciach.
získa peniaze zo štátnych prostriedkov. Za tým Mesto hľadá inú formu, ako zabezpečiť bývanie
účelom aj uzatvorilo zmluvu o poskytnutí 436-tisí- V objekte bývalej nemocnice malo po rekonštrukcii
covej dotácie z ministerstva dopravy a výstavby vzniknúť vyše 80 bytov. Z toho malo na základe
a súčasne aj zmluvu o 654-tisícovom úvere zo Štát- zmluvy prejsť do majetku mesta len 25, zvyšok by
neho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
zostal v súkromnom vlastníctve. Ľudia na byty
Na získanie dotácie z ministerstva bolo potrebné, nedočkavo čakajú a potrebujú ich.
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Keďže so stavbou sa nateraz nepokračuje, môžeme
to kritizovať, ale to je asi tak všetko. Kým sa zákon
nezmení, stavebník môže termín stále posúvať.
Mesto má však aj naďalej záujem byty odkúpiť.
„Kedykoľvek bude mať stavebník byty hotové, mesto
ich chce aj naďalej odkúpiť, samozrejme za pred-

pokladu akceptovateľných zmluvných podmienok.
Táto skúsenosť nás dostala do pozície, že začíname
riešiť inú formu zabezpečenia bývania. Boli by sme
radi, keby prišli do mesta aj noví obyvatelia, pretože
počet obyvateľov Trenčianskych Teplíc v posledných
rokoch poklesol,“ zdôraznila primátorka mesta. (mk)

Zopár faktov:

V súčasnosti sa uskutočňuje výstavba stavby „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ (ďalej len „stavba“).
Stavebné povolenie pre stavbu vydal stavebný úrad dňa 6. mája 2009 pod č. s. 6165/457/BVVS/2009.
Stavebníkom a zároveň zhotoviteľom stavby je MANO INVEST a. s., Ivánska cesta 15/A, 821 04
Bratislava 2 – IČO 47 239 239, ako právny nástupca pôvodného stavebníka TABA-REAL s. r. o.
Mesto Trenčianske Teplice (ďalej len „Mesto“) nie je stavebníkom stavby a nemá žiadny vlastnícky
vzťah k budove bývalej nemocnice.
Mesto prostredníctvom Uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 3/II/2017 zo dňa 22. februára
2017 mimo iného schválilo investičný zámer odkúpenia nájomných bytov v počte 25 b. j. v uvedenej
budove. Tieto majú byť v časti budovy vyčlenenej na tento účel. Zvyšná časť stavby má zostať vo
vlastníctve stavebníka.
Súčasťou uznesenia z 22. februára 2017 bolo aj schválenie formy financovania kúpy bytov prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDaV SR).
Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie z MDaV SR zo dňa 6. septembra 2017 mala byť stavba skolaudovaná do 03/2019, čo sa však nestalo. Podklady k čerpaniu finančných prostriedkov sa majú predložiť
najneskôr v lehote do 30. septembra 2019.
Podľa Zmluvy o úvere so ŠFRB zo dňa 30. augusta 2017 má Mesto v lehote najneskôr do 31. augusta 2019 uzavrieť Kúpnu zmluvu so stavebníkom stavby.
Podľa Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2017/M zo dňa 22. februára 2017 má stavebník (MANO
INVEST a. s.) v lehote najneskôr do 31. augusta 2019 predložiť Mestu výzvu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy, mimo iného spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím.

Zhrnutie:

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
zo dňa 26. 11. 2008 pod č. s. 7628/1518/BVVS/2008
STAVEBNÉ POVOLENIE
zo dňa 6. 5. 2009 pod č .s. 6165/457/BVVS/2009
4 x ZMENA STAVBY EŠTE PRED JEJ DOKONČENÍM
zo dňa 1. 10. 2014 pod č. s. 7235/1275/BVDS/2014,
ktorá spočívala v administratívnej zmene v termíne pre
dokončenej stavby do 31. 12. 2015.
zo dňa 19. 1. 2015 pod č. s. 330/26/BVDS/2015, ktorá
spočívala v stavebnotechnickej zmene stavby, v zmene podmienok pre uskutočnenie stavby a v zmene označenia niektorých SO. Podľa tejto zmeny mala byť stavba dokončená do
21. 1. 2017.
zo dňa 9. 1. 2017 pod č. s. 9894/1295/BVDS/2016,
ktorá spočívala z administratívnej zmeny – zmena v termíne
pre dokončenie stavby do 31. 12. 2018 a zo stavebnotechnickej zmeny – v zmene zasklenia izolačným trojsklom v päťkomorových okenných rámoch
typových plastových okenných
rámoch pre plastové okná,
balkónové dvere a zasklené
steny tak, ako je v projekte
zmeny
stavby
pred
jej
dokončením s dátumom vypracovania 01/2017.
zo dňa 12. 2. 2019 pod
č. s. 879/83/BVDS/2019, ktorá
spočívala
v
administratívnej
zmene v termíne pre dokončenie
stavby do 31. 12. 2020.
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Jediná otázka
Malo predchádzajúce vedenie mesta
možnosť zistiť, aká spoľahlivá či
nespoľahlivá je spoločnosť, s ktorou
uzatvárala zmluvu na výstavbu bytov?
Odpovedá Patrik Farula, člen komisie pre
financie a majetok MsÚ v Trenčianskych
Tepliciach:
Podľa zákona o obecnom zriadení má
primátor hájiť záujmy mesta a konať podľa
najlepšieho vedomia a svedomia. V novembri 2017 primátor mesta vyslovil nasledovné: „S našou žiadosťou sme uspeli až na
tretí pokus. Verím, že vďaka obnove
funkcionalistickej budovy dôjde k celkovej
revitalizácii tejto časti mesta. A tým ešte
viac prilákame ďalšie skupiny mladých ľudí
žiť do Trenčianskych Teplíc.“ Ak niekto
prehlási pre médiá takéto tvrdenie, mal by
si za ním stáť. Ľudia očakávali, že byty
budú a verím tomu, že s tým aj počítali.
Podľa indexpodnikatela.sk firma Mano
Invest, a. s. od roku 2012 získala
každoročne známku „nevyhovujúci“ (hodnotenie kvality firmy na základe rôznych
ekonomických ukazovateľov), vrátane roku
2016, keď na základe účtovných a ekonomických výsledkov daného roka mohlo
mesto posúdiť, či zmluvu podpíše alebo nie
(keďže v roku 2017 sa s touto firmou podpisovala zmluva). (Pokračovanie na str. 14)
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(Pokračovanie zo str. 13)

Údaje o danej firme som zistil z verejne dostupných zdrojov, a teda ktokoľvek sa k týmto údajom vie
dostať.
Niekto môže argumentovať tým, že stavebník je aj majiteľ budovy. O tento fakt opiera istotu dostavania
bytov, keďže mesto ich malo zaplatiť až po ich dostavaní, a teda zdanlivo „bezrizikový projekt“ skrýval
riziko schopnosti tieto byty postaviť preveriteľne nespoľahlivou firmou.
Výsledok? Byty nestoja. Otázne je, kedy by vôbec stáli, keďže v januári tohto roka, v roku, kedy mali byť
dostavané, stavebník požiadal o posun termínu na kolaudáciu do konca roka 2020 (teda takmer o 2 roky).
Mesto stratilo čas (minimálne práve tie 2 roky), kedy mohlo danú situáciu riešiť inak, a naviac stratilo body
(a teda si zhoršilo situáciu) pri opätovnom posudzovaní žiadosti mesta o získanie peňazí zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (cca 60% ceny bytov malo byť financovaných úverom práve z tohto zdroja, ktorý malo
mesto schválený).
Ak ľuďom idem hovoriť o tom, že tu vyrastú nové nájomné byty a budú mať kde bývať, malo by byť moje
tvrdenie založené na jasných faktoch a dôkazoch (hlavne ekonomických, v tomto prípade: mám okrem
majetku aj peniaze na postavenie bytov?) a nie na sľuboch a nádeji, že to tak bude.
Preto moja odpoveď na otázku, či mesto malo možnosť zistiť, aká je spoľahlivá či nespoľahlivá spoločnosť,
ktorá mala byty postaviť, je: Možnosť jednoznačne malo. Išlo o projekt za viac ako 1 mil. eur. Nie sú to
malé peniaze. Naviac išlo o investíciu, vďaka ktorej tu mohli bývať ďalší ľudia – mesto a samotní ľudia mohli
mať z toho prospech. Nestalo sa tak. Dôkazy na to, aká je pravdepodobnosť, že sa byty včas (ak vôbec)
dostavajú, existovali už v čase podpisu zmluvy. Otázne je, prečo sa na ne nekládol dôraz... (mk)

Stále populárny Festival ľudových remesiel
Festival ľudových remesiel patrí k podujatiam, ktoré potrebujú dlhú realizačnú prípravu. Na prvých
ročníkoch sa v centre mesta objavilo do desať remeselníkov. Ostatné roky sa ich pravidelne prihlasuje viac
ako sto. Nejde len o klasické slovenské remeslá. Vítaní sú aj takí, ktorých remeslo nie je celkom tradičné,
vyrábajú ho sami vlastnými rukami. Sú remeselníci, ktorí nevynechajú ani jeden ročník, ale aj takí, ktorí
sa objavia len raz za 2-3 roky.
„Leto je plné jarmokov a podujatí. Niektoré mám zvlášť obľúbené. Rozpoliť sa neviem, takže ich striedam.
Do Trenčianskych Teplíc chodím veľmi rada. Je tu skvelá atmosféra a príjemní ľudia,“ skonštatovala predávajúca pani Anna.
Pani Jolana si poťažkala: „Nemôžem chodiť. Toto je jediný jarmok, ktorý v celom roku navštívim. Som rada,
že som medzi ľuďmi a môžem im ponúknuť mojich háčkovaných anjelikov a ponožky.“
„Možno tak veľa nepredám, ale teplické remeslá si nenechám ujsť. Je tu výborný program a mnohí priatelia
z radov remeselníkov!“ nadchýňal sa medár z Martina.
Bohatý program začal o desiatej Trombitášmi. Zvuk trombitov oficiálne odštartoval 16. ročník podujatia.
Jožko Ďuračka s ľudovou hudbou z Terchovej spravil výbornú náladu.
Nasledovali speváčky a speváci z Opatoviec. Zaujímavým okamihom bolo
vystúpenie citarového súboru zo Sazdic. Pôvodne mal prísť súbor
z Neniniec, ale ten na poslednú chvíľu vystúpenie odriekol. Zvuk citár mal
na Kúpeľnom námestí premiéru. Okrem nich sme mali možnosť vidieť
a počuť výbornú cimbalovku
Kmeťovci, ktorej dvaja členovia sú
z Ponitria a dvaja z Považia, čo sa
prejavilo aj na výbere piesní.
Maličké Detičky z Ovečky vyčarili
úsmev na tvári každého. Program
uzavrela skvelá tancujúca mládež
zo súboru Slnečnica z Piešťan.
16. ročník Festivalu ľudových remesiel len dokázal, že v tomto
podujatí treba pokračovať aj
v ďalších rokoch.
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Kultúrno-športový september – október 2019 v Trenčianskych Tepliciach
1. september o 19,00 hod.,
Program s krásnymi slovenskými piesňami.
Kúpeľné námestie

Deň Ústavy SR
Hudobné leto:
Balady Márie Čírovej v Kursalone

Nenechajte si ujsť výnimočný koncert a rozlúčte sa s letom
1. september o 19,00 hod.,
v sprievode krásnych balád unikátnej slovenskej speváčky,
Kursalon
skladateľky a klaviristky Márie Čírovej.

Hudobné leto:
Záverečný koncert Slovenskej filharmónie

74. ročník Hudobného leta tento rok opäť uzavrie
5. september o 19,00 hod.,
Slovenská filharmónia, ktorá je prvým a hlavným
Kursalon
slovenským symfonickým orchestrom.
6. – 29. september,
Reštaurácia R-club

10. ročník obľúbeného pivného festivalu.

FOOD FEST v parku Trenčianske Teplice

7. – 8. september, 10,00
hod. – 18,00 hod.,
Kúpeľný park

Street food jedlá, food trucky, pikniková zóna a lokálni
predajcovia s poctivými a ručne vyrábanými špecialitami.

Teplická 50

7. september, štart od
6,00 – 8,30 hod., stanica
električky

Pochod Strážovskými vrchmi – 50, 30 a 15 km podľa
propozícií, hviezdicový výstup na Baske.

7. september, stanice
Trenčianska Teplá,
Trenčianske Teplice

Električka, guláš, atrakcie pre malých aj veľkých...

11. september
o 17,00 hod.,
Kúpeľné námestie

Vystúpenie vynikajúceho akordeónového súboru DuaVente
s členmi aj z Trenčianskych Teplíc.

OKTOBERFEST

Električkou na súťaž vo varení guláša
Promenádny koncert:
DuaVente
Promenádny koncert:
Malá Jasénka
Burčiakový jarmok

Kúpeľný duatlon

Beseda s Marcelou Laiferovou

Beh Košeckého memoriál

Divadelná jeseň:
Agatha Christie: A tak nezostal žiaden
Výtvarný plenér

Gastro večer - Vôňa jesene
Divadelná jeseň:
Lakomec

14. september o 15,30 hod., Promenádne vystúpenie
súboru zo Vsetína.
Kúpeľné námestie

www.teplice.sk

detského

ľudového

20. september, od 10,00 hod. Tradičné podujatie plné skvelej hudby, vystúpení a jesenných špecialít.
Kúpeľné námestie
22. september, štarty od
9,30 hod.,
Kúpeľné námestie,

Majstrovstvá SR v šprint duatlone a slovenský pohár
všetkých kategórií.

26. september, o 15,00 hod., Marcela Laiferová - o tom ako žiť spokojný a naplnený
život.
KH Pax, spoloč. sála
27. september, štarty od
10,00 a 17,00 hod.
Kúpeľné námestie

Tradičný beh pre všetky kategórie.

30. september,
o 18,30 hod.,
KH Pax, spoloč. sála

Prvé divadelné predstavenie v rámci Divadelnej jesene
v podaní Mestského divadla Trenčín.

3. – 6. október,
pešia zóna Trenčianske
Teplice

Umelci maľujú v uliciach mesta. Podujatie vyvrcholí
výstavou vyhotovených diel.

25. október 2019 o 18,00 hod., Výborné jedlo, výklad šéfkuchára a someliérska ochutnávka vín špeciálne vybraných k 5-chodovému MENU
Kúpeľný hotel PAX, Kaviareň
v príjemnej atmosfére za zvukov jemných melódií.
Panoráma

28. október, o 18,30 hod.,
KH Pax, spoloč. sála

Divadelné predstavenie v rámci Divadelnej jesene v podaní
Mestského divadla Trenčín.

Kuvajtskí futbalisti v našom meste
Nie
každý
deň
stretnete
v
Trenčianskych
Tepliciach
futbalistov
tmavej
pleti.
V auguste to však bolo možné.
13 a 14-roční členovia futbalovej
reprezentácie Kuwait national
football team z Kuvajtu tu absolvovali trojtýždňové sústredenie.
Zástupcov tímu na čele prezidentom futbalu v Kuvajte prijala
primátorka
mesta
Zuzana
Frajková
Ďurmeková
spolu
s obchodným riaditeľom Kúpeľov
a.
s.
Andrejom
Pučekom

skvelého

Zmena programu vyhradená!

a poslancom mestského zastupiteľstva Milanom Stuhlom.
Prezident
futbalu
ocenil
priateľský prístup ľudí v meste
a vyjadril spokojnosť s ubytovaním i s celou infraštruktúrou
mesta. Mladí futbalisti o. i. vyskúšali kúpalisko Zelená žaba, ale
aj samotné kúpele.
Návšteva kuvajtskej reprezentácie sa uskutočnila s podporou
slovenského
diplomatického
zastúpenia v Kuvajte.
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Z denníka Mestskej polície
18. 6. 2019
Vo večerných hodinách bola hliadke MsP odovzdaná
nájdená peňaženka s hotovosťou. Hliadka podľa
cestovného lístku, ktorý sa nachádzal v peňaženke,
v spolupráci s recepciou Hotela PAX, vypátrala
majiteľa. Peňaženku mu odovzdala.
18. 6. 2019
Pred 22,00 hod. hliadka preverovala oznámenie
o ležiacom mužovi, ktorý javil známky zdravotných
ťažkostí. Po príchode na miesto hliadka poskytla
mužovi predlekársku pomoc až do príchodu RZP.
Muž bol prevezený do Fakultnej Nemocnice
v Trenčíne. Počas prevozu bola poskytnutá policajná
eskorta z dôvodu, že muž bol voči zdravotníkom
agresívny.
27. 6. 2019
V skorých ranných hodinách hliadka MsP prijala
oznámenie, že po parkovisku jazdí motorové vozidlo, ktoré trúbi. Hliadka vďaka aktívnej spolupráci
s oznamovateľom po krátkom čase vozidlo vypátrala a vodiča zadržala. Išlo o vodiča, ktorý pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu na Sídlisku
SNP.
29. 6. 2019
Okolo obeda hliadka MsP zasahovala voči osobe,
ktorá mala sebevražedné sklony a podarilo sa jej
vyskočiť z idúceho vozidla. Osoba bola príslušníkom

MsP zabezpečená proti sebeublíženiu až do príchodu
lekárskej pomoci.
20. 7. 2019
V podvečer telefonicky oznámila osoba s ŤZP, že vo
svojom byte spadla tak, že sa nevie postaviť a leží
na zemi za dverami. Hliadka po vstupe do bytu
osobe pomohla vstať a preverila jej zdravotný stav.
Lekárska pomoc v tomto prípade nebola potrebná.
2. 8. 2019
Hliadka MsP prijala oznámenie o zakliesnenej srnke
v plote. Príslušník MsP srnku z plota vyslobodil tak,
že nedošlo k zraneniu srnky a táto sa vrátila do
voľnej prírody.
9. 8. 2019
Na obed bolo na MsP
oznámené,
že
pri
novom cintoríne behá
krava. Hladka našla
kravu na futbalovom
ihrisku. Vykonaným
šetrením bol zistený
a vyrozumený majiteľ, ktorý si kravu odviedol do
Trenčianskej Teplej.
Za obdobie mesiacov jún,
v štyroch prípadoch prevzali
peňaženky a odovzdali ich
hotovosť predstavovala spolu

Zariadenie pre seniorov, Hurbanova ulica č. 12
v Trenčianskych Tepliciach informuje, že disponuje
jednou voľnou izbou.
Záujemca musí podľa zákona
spĺňať nasledovné:
•
ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách alebo
•
ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zapíšte si:

Uverejňujeme správne číslo Dobrovoľníckeho
hasičského zboru Trenčianske Teplice:
0903 466 556
SMS hlásnik

Buďte zadarmo informovaní
o najdôležitejšom dianí
v meste a to rýchlo
a jednoducho formou SMS!
Registrácia na:
www.teplice.sk/sms-hlasnik.html

júl, príslušníci MsP
od nálezcov nájdené
majiteľom. Finančná
sumu viac ako 300 €.

V prípade záujmu
kontaktujte:
Mestský úrad Trenčianske
Teplice
Mgr. Zuzana Valášková
1. poschodie, číslo dverí 214
Tel. č.:
032 / 655 6714
e-mail:
zuzana.valaskova@teplice.sk

Neprehliadnite!
V budúcom čísle Mestských novín prinesieme
dôležité informácie o výsledku kontroly výberu daní
v Trenčianskych Tepliciach. Tieto informácie
zaujmú všetkých obyvateľov nášho mesta, pretože
sa týkajú ich peňaženiek. Kontrola, ktorá sa zaoberala zákonnosťou výšky vyrúbenej dane z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2013 až 2018, sa
skončila veľmi zaujímavým výsledkom: časť
vybratých daní bude musieť mesto vrátiť svojim
občanom.
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