Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
19. septembra 2007

Prítomní:

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. Peter Vetrecin, vedúci odborný referent strategického rozvoja
Ing. Anna Hudcovská, vedúci referent oddelenia podporných činností
Martina Fialová, vedúci referent klientského centra
Silvia Havelková, referent pre CR a marketing
Poslanci MsZ podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

Otvorenie
Interpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice
a)
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice k 30.6.2007
b)
Čerpanie rozpočtu TsM, m.p.o. Trenčianske Teplice k 30.6.2007
Určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom
Návrh na odpredaj pozemkov – parc. č. 297 a parc. č. 298
Návrh na odpredaj alikvotných podielov na pozemku parc. č. 1790/4
Návrh na odpredaj alikvotného podielu na pozemku parc. č. 708/4
Schválenie vkladu infraštruktúrneho majetku Mesta Trenčianske Teplice do TVK, a.s. Trenčín
(materiál bude poslancom predložený priamo na zasadnutí MsZ)
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mesta Trenčianske Teplice
Kronika mesta Trenčianske Teplice za rok 2006
Rôzne
Záver

Otvorenie

Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomných 10
poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Poslanec Mgr. Art. Peter Trník je ospravedlnený; prednostka MsÚ
Ing. Jarmila Mikušová t.č. čerpá RD.
Za overovateľov zápisnice určil primátor Mgr. Moniku Psotnú a pani Moniku Pšenčíkovú. Za skrutátorov boli
určení Martina Fialová, Ing. Anna Hudcovská a zapisovateľkou bola Mgr. Erika Tomanová.
K programu zasadnutia MsZ mal pripomienky PhDr. Kočiš, ktorého zaujímalo, prečo materiály k bodu č.
10 Programu MsZ neboli poslancom poskytnuté, resp. distribuované spolu s ostatnými, t.j. v riadnom
termíne pred zasadnutím MsZ v zmysle Rokovacieho poriadku.
Primátor reagoval:
„Materiály – znalecký posudok k predmetu rokovania bodu č. 10 tvorí 150 strán a okrem toho bola
nevyhnutná konzultácia so spoločnosťou TVK, a.s. Uvedený materiál pozostáva zo zoznamu čísel
parciel. Nebol v tom žiadny postranný úmysel a z tohto pohľadu by som to nevidel ako problém.“

•

•

Primátor ďalej predložil poslancom MsZ návrh na zmenu poradia bodov programu. Konkrétne išlo o nasledovné
zmeny: - bod č. 4 (Voľba hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice) bude nasledovať ihneď po otvorení
zasadnutia MsZ
- body č. 2 (Interpelácie poslancov) a č. 3 (Kontrola plnenia uznesení) budú nasledovať po pôvodnom
bode č. 4
- ostatné poradie rokovacích bodov zostáva nezmenené
Vzhľadom na to, že k programu zasadnutia nemal žiadny z poslancov pripomienky, primátor vyzval
prítomných k hlasovaniu a následne bolo prijaté uznesenie MsZ:
U z n e s e n i e č. 62/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ.
Za:

10

Proti:

0

Zdržal sa:

0

1

2.

Voľba hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice

V súlade so schválenou zmenou poradia bodov rokovania, primátor v krátkosti zhrnul postup voľby
hlavného kontrolóra, ktorý poslanci MsZ schválili na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 12.9.2007. Z jeho obsahu
jasne vyplýva, že pred samotnou prezentáciou kandidátov a tajnou voľbou hlavného kontrolóra, musia poslanci
zostaviť volebnú komisiu. V súvislosti s touto skutočnosťou primátor navrhol 3-člennú volebnú komisiu v zložení:
Peter Ďurina, Monika Pšenčíková a Patricia Temkovitz a vyzval prítomných k hlasovaniu. Bolo prijaté nasledovné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 63/IX/2007

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle schváleného Postupu voľby
hlavného kontrolóra 3-člennú volebnú komisiu pozostávajúcu z členov: Peter Ďurina, Monika
Pšenčíková, Patricia Temkovitz.
Za:

10

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Po úvodnej časti 2. bodu programu primátor oznámil prítomným, že kandidáti na pozíciu hlavného
kontrolóra mesta sa budú v nasledujúcich minútach prezentovať v takom poradí, v akom boli na MsÚ doručené
ich žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, t.j. 1. Ing. Ivan Chyla; 2. Ing. Pavol Galko; 3. Mgr. Alojz Svedek.
Zároveň pripomenul poslancom, že v prípade záujmu, môžu jednotlivým kandidátom položiť konkrétne otázky.
Kandidáti, ktorí boli doposiaľ prítomní v rokovacej miestnosti boli upozornení, že počas prezentácie smie
byť v miestnosti len kandidát, ktorý sa prezentuje. Ostatní musia rokovaciu miestnosť opustiť.
Po úvodných organizačných pokynoch nasledovala prezentácia jednotlivých kandidátov, ktorí oboznámili
prítomných so základnými faktami z ich súkromného, ale predovšetkým profesného života, so svojimi
schopnosťami, znalosťami i skúsenosťami, pričom odpovedali aj na otázky niektorých poslancov.
Po skončení prezentácií primátor v krátkosti zopakoval ďalší postup voľby hlavného kontrolóra.
Viceprimátorka Mgr. Monika Psotná v tom čase rozdala poslancom obálky s volebnými lístkami, na ktorých boli
uvedené poradové čísla spolu s menami kandidátov (v poradí, v akom prišli na MsÚ ich žiadosti), pečiatka mesta
a podpis primátora.
Následne primátor vyzval prítomných k voľbe a požiadal ich o vhodenie volebných lístkov do pripravenej
volebnej urny. Zároveň požiadal volebnú komisiu, aby sa vzdialila, vyhodnotila výsledky volieb a spísala
zápisnicu. Bola vyhlásená 15-minútová prestávka.
Po skončení prestávky primátor požiadal členku volebnej komisie Patriciu Temkovitz, aby prečítala
zápisnicu z volieb hlavného kontrolóra. Zo všetkých prítomných poslancov: 7 hlasovalo za Ing. Ivana Chylu, 2 za
Ing. Pavla Galka a 1 za Mgr. Alojza Svedeka. Z uvedeného vyplynulo a bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 64/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach priamou voľbou tajným hlasovaním zvolilo v 1. kole voľby za
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice pána Ing. Ivana Chylu.
Počet prítomných poslancov:
10
Počet odovzdaných hlasov:
10
Počet platných odovzdaných hlasov: 10
Počet hlasov za zvoleného kandidáta: 7
Za:

3.

10

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Interpelácie poslancov

Primátor mesta v tomto bode vyzval prítomných poslancov k prezentácii interpelácií. Ako prvá sa o slovo
prihlásila pani Monika Pšenčíková. Jej interpelácia bola výsledkom dotazovania sa občanov mesta na výstavbu
Pešej zóny, resp. jej rozsahu a výstavby nového bazénu.
• Primátor odpovedal: „Čo sa týka Pešej zóny – je to IV. etapa, ktorá nadväzuje na tie predošlé, ktoré boli
ukončené pred 7 rokmi. Úsek rekonštrukcie končí pri Hoteli Slovakia. Čo sa týka šírky rekonštrukcie
Pešej zóny, nadväzuje na III. etapu a čiastočne sa dotkne aj trávnatého porastu tým, že bazén aj so
žabou zostáva zachovaný. Ing. arch. Zelenický, ktorý je autorom projektu Pešej zóny bol požiadaný,
resp. bola s ním spísaná zmluva, aby pripravil riešenie celého námestia. Pred tými X rokmi to bola iba
štúdia, dnes má vlastne predložiť celé riešenie aj v kontexte výstavby bazénu, ku ktorému sa ešte
dostanem s tým, že to korzo by malo pokračovať ďalej až ku kostolu tak, ako bolo navrhnuté kedysi
dávno. Takže v tejto fáze sa ukončí IV. etapa s tým, že tá žaba zostáva v podstate, ale budúci rok by
sme sa chceli pustiť do toho námestia s tým, že by sme sa uchádzali o štrukturálne fondy a z týchto
prostriedkov by sme to chceli realizovať.
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Čo sa týka výstavby bazénu, je pravda, že Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. meškajú. Prišla žiadosť
o územné rozhodnutie, teraz je tam na budúci týždeň vytýčený deň na územné konanie a potom sa môžu
spustiť ďalšie konania. Je pravda, že z hľadiska realizácie Kúpele meškajú, ale je to v tom zmysle, ako bola
dohoda.“
Primátor sa pani Pšenčíkovej spýtal, či bola jeho odpoveď postačujúca. Vzhľadom na to, že poslanci nepredniesli
žiadne iné príspevky, primátor navrhol prejsť k ďalšiemu bodu programu zasadnutia.
4.

Kontrola plnenia uznesení MsZ z 25.7.2007

Primátor skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené, pričom sú tam ešte úlohy, na ktorých sa priebežne
pracuje, musia sa dokončiť a odkonzultovať. Vyzval prítomných, aby prezentovali svoje otázky. Nikto z poslancov
sa do diskusie neprihlásil a následne bolo prijaté toto uznesenie:
U z n e s e n i e č. 65/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo
zasadnutia MsZ konaného dňa 25. júla 2007.
Za:

10

5a.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Vyhodnotenie Plnenia rozpočtu mesta Trenčianske Teplice k 30.6.2007

Primátor predstavil informatívny materiál z hľadiska príjmov a výdavkov za 1. polrok 2007. Uviedol, že
časť ukazovateľov môže byť skreslená z hľadiska toho, že niektoré príjmy môžu na účet mesta plynúť až
začiatkom 2. polroka 2007. Primátor po predstavení materiálu, ktorý poslanci obdržali písomne, otvoril diskusiu.
Slovo dostala pani Monika Pšenčíková. Tá sa Ing. Dagmar Ďatkovej spýtala, či bol tento materiál
prerokovaný komisiou pre financie, hospodárstvo a majetok. Odpoveď na otázku bola pozitívna.
Pani Pšenčíková poukázala na fakt, že účtovné položky, resp. číselník položiek z predložených materiálov
číselne nesúhlasia s položkami schváleného rozpočtu mesta na rok 2007 a so zmenami v rozpočte mesta, ktoré
boli v priebehu roka schválené. Konkrétne ide o položky č. 0820, 2182, 08209, 632 a 642. Poslankyňa navrhla,
aby bol uvedený materiál znova prekontrolovaný.
Vzhľadom na skutočnosť, že nikto z prítomných nepredniesol žiadne iné príspevky do diskusie, primátor
vyzval prítomných na hlasovanie. Výsledkom bolo prijatie nasledovného uznesenia:
U z n e s e n i e č. 66/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice k 30.6.2007.
Za:

9

5b.

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Čerpanie rozpočtu Technických služieb mesta Trenčianske Teplice k 30.6.2007

Primátor v krátkosti predstavil predložený materiál Technických služieb mesta, ktorý obsahuje prehľad
príjmov a výdavkov tejto spoločnosti. Zároveň oboznámil poslancov s tým, že TsM, m.p.o. predkladá mestu každý
mesiac žiadosť o príspevok, ktorý mu mesto odsúhlasí, neodsúhlasí alebo vráti žiadosť na doplnenie. Existujú 2
druhy príspevkov – na činnosť a na odpad. Skonštatoval, že ide o bežný materiál, ktorý má informatívny
charakter. Po tejto časti otvoril diskusiu. Nikto z prítomných o slovo nepožiadal. Bolo prijaté nasledovné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 67/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Čerpanie rozpočtu TsM Trenčianske
Teplice k 30.6.2007.
Za:

6.

10

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom

Primátor prítomných oboznámil s predloženým materiálom, ktorý bol spracovaný v súlade so Zákonom č.
334/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a dopĺňa
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účinnosť tohto zákona je od 1.9.2007. Umožňuje starostom
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obcí a primátorom miest vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Uskutočňovanie zmien je limitované:
- 500 000,- Sk v bežných výdavkoch
- 1000 000,- Sk v kapitálových výdavkoch, pričom celková suma rozpočtových opatrení schválených primátorom
v priebehu rozpočtového roka môže dosiahnuť hodnotu do 5% výdavkov schválených MsZ.
Novela zákona je logickým vyústením doterajších snáh zastupiteľstiev viacerých miest a obcí riešiť
prenos kompetencií v určenom rozsahu na primátora (starostu) formou VZN alebo interných smerníc. Logickosť
kroku spočíva aj vo vyvážení práv a povinností primátora, ktorý je v zmysle Zákona o obecnom zriadení
najvyšším výkonným orgánom mesta a zároveň jeho štatutárnym orgánom.
Primátor na dvoch konkrétnych príkladoch načrtol spôsob, resp. výhody prijímania rozpočtových opatrení
týmto spôsobom. Primátor následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. O slovo sa prihlásili:
•

PhDr. Kočiš:
„Čo to bude znamenať v reči čísel z pohľadu nášho mesta tých 5%, aký bude spätný
mechanizmus kontroly a povinnosť štvrťročne predkladať MsZ prehľad rozpočtových operácií vyplýva zo
zákona. Ale čo ak sa stane, že MsZ niektoré kroky, ktoré vy ako primátor zrealizujete, neodobrí?“

•

Primátor reagoval: Na prvú časť otázky odpovedal, že spomínaných 5% predstavuje cca 3,1 mil. Sk. Čo
sa týka MsZ – má právomoc kedykoľvek primátorovi túto kompetenciu odobrať, keď poslanci nadobudnú
pocit, že primátor má tendencie túto kompetenciu zneužívať. Môžu zvolať mimoriadne zasadnutie, alebo
tak rozhodnúť na riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa koná pravidelne a častejšie ako raz za štvrťroka.
Rozhodnutie MsZ má vyššiu váhu ako rozpočtové opatrenie primátora, z čoho jasne vyplýva, že primátor
musí rešpektovať rozhodnutie MsZ. Čiže aj z tohto pohľadu sú rozhodnutia primátora limitované.

•

PhDr. Kočiš: Uviedol, že uvedené sumy sa mu zdajú byť na podmienky rozpočtu nášho mesta pomerne
vysoké.

•

Primátor: Na uvedenú poznámku odpovedal, že podľa jeho názoru sú tieto limity primerané, navyše sa
nemusia bezpodmienečne vyčerpať a zopakoval, že jeho rozpočtové opatrenia sú veľmi ľahko
kontrolovateľné. Čo sa týka kapitálových výdavkov – je fakt, že mesto väčšinou nemá viac ako 1-4
kapitálové výdavky, takže táto oblasť je prehľadná. Z môjho pohľadu je teda čiastka 5%, čo predstavuje
3,1 mil. Sk akceptovateľná. Je to štandardná suma, ktorá sa bežne využíva na tieto účely aj v iných
mestách.

•

PhDr. Kočiš: „Nemám vedomosť o tom, že by mesto čakali nejaké nové projekty okrem tých, ktoré
prebiehajú teraz, aby tam nastal posun eventuálne v rozsahu 1 mil. Sk.

•

Primátor odpovedal prostredníctvom príkladu Pešej tóny. V januári bol schválený rozpočet na
rekonštrukciu v rozsahu 8 mil. Sk. Verejnou súťažou sme obdržali projekt s najnižšou sumou 11 mil. Sk.
Museli sme zvolať zasadnutie MsZ, ktoré túto zmenu muselo schváliť, aby sa projekt mohol realizovať.
Toto bola možno väčšia aktivita, ale ako príklad presne vystihuje podstatu. Žiadny primátor si nedovolí
urobiť svojvoľne zásadné rozhodnutie, ktoré by bolo diskutabilné. Ak by tak urobil, bolo by to prvý
a zároveň poslednýkrát. Ďalej uviedol, že na túto kompetenciu primátora sa nemôžeme pozerať
z pohľadu tohto, prípadne budúceho roka, ale z hľadiska budúcnosti. Mesto má v pláne realizovať
niekoľko ďalších projektov, pri ktorých plánuje využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov. Nie sme
kapacitne tak vybavení, aby sme presne vedeli určiť sumy projektov, môžeme to iba odhadovať. Takže
aj z tohto pohľadu umožňuje táto kompetencia primátora flexibilnejšie reagovať na potreby mesta.

•

MUDr. Žbirková poznamenala, že tento zákon bol práve preto novelizovaný, aby skôr napomohol
mestám a obciam. Uviedla, že aj v Obecných novinách už o tom veľa písali.

•

Primátor skonštatoval, že mnohé zastupiteľstvá, hlavne vo VÚC týmto spôsobom pracovali už v čase,
keď nemal oporu v zákone.

Vzhľadom na to, že nikto z poslancov nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, primátor požiadal Ing.
Ďatkovú o prečítanie textu uznesenia a následne poslancov o hlasovanie. Výsledkom hlasovania bolo prijatie
nasledovného uznesenia:
U z n e s e n i e č. 68/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach:
1.

poveruje
primátora mesta vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

2.

určuje
nasledovný rozsah oprávnenia primátora na vykonávanie zmien rozpočtu:
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- primátor mesta Trenčianske Teplice je oprávnený schvaľovať rozpočtové opatrenia na zmenu
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, pri ktorých výška jednotlivého rozpočtového opatrenia
nepresiahne sumu:
a) 500 000,- Sk v bežných výdavkoch
b) 1 000 000,- Sk v kapitálových výdavkoch,
pričom celková suma rozpočtových opatrení schválených primátorom v priebehu rozpočtového roka
môže dosiahnuť hodnotu do 5% rozpočtových výdavkov schválených MsZ.
Primátor však nie je oprávnený vykonať zmenu alebo doplnenie výdavkového titulu v kapitálových
výdavkoch.
3.

ukladá MsÚ
viesť evidenciu rozpočtových opatrení a štvrťročne informovať MsZ o vykonaných rozpočtových
opatreniach.

Za:

9

7.

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Návrh na odpredaj pozemkov – parc. č. 297 a parc. č. 298

V úvode tohto bodu programu primátor prítomných informoval o dôvodoch prejednávania návrhu.
Uviedol, že o uvedené pozemky (za Štefániou dvor) mali záujem dvaja kandidáti. Pán Krivda plánuje zriadenie
prevádzky na poskytovanie služieb miestnemu obyvateľstvu a návštevníkom mesta. Ing. Novanský by na
susedných pozemkoch rád vybudoval bowlingovú halu, ktorá by bola prepojená s už vybudovanou pizzeriou
a terasou a na poschodí by zriadil fitness centrum. Predmetné pozemky by slúžili na vybudovanie parkoviska pre
autá, odkladacích miest na bicykle a rozšírenie haly. Obe žiadosti boli predmetom rokovania komisie pre financie,
hospodárstvo a majetok dňa 30.5.2007 a opätovne dňa 30.7.2007. Obaja záujemcovia tu prezentovali svoj
podnikateľský zámer. Nakoniec komisia rozhodla, že predmetné pozemky odporúča odpredať Ing. Krivdovi za
sumu 600 000,- Sk. Po úvodných informáciách primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
•

Pani Pšenčíková prítomným oznámila, že podobne ako všetkým poslancom, aj jej sa tesne pred
zasadnutím MsZ dostal do rúk list pána Pavla Sirotného, ktorý sa osobne dostavil na dnešné zasadnutie
MsZ a ktorý poukazuje na to, že o odkúpenie uvedených pozemkov mesto žiadal už v roku 2006. Jeho
cieľom bolo vybudovanie polyfunkčného objektu. Nakoľko mesto v tom čase nemalo doriešenú zónu
Termál, jeho žiadosť nebola riešená. Vzhľadom na nové skutočnosti pani poslankyňa vyslovila otázku, či
by sa odpredaj predmetných pozemkov nemohol v súvislosti s týmito faktami opätovne prejednať na
rokovaní komisie pre financie, hospodárstvo a majetok.

•

Primátor reagoval skonštatovaním, že prezentované skutočnosti sú len čiastočne pravdivé. Je pravda,
že pán Sirotný v marci 2006 žiadal o odkúpenie parcely č. 298, ale v dokumentácii, ktorú má MsÚ
k dispozícii nie je evidovaná žiadna odpoveď mesta v zmysle, ako tu odznelo. Bývalý primátor pán
Štefan Bartek odpovedal p. Sirotnému, že uvedená žiadosť bude predmetom rokovania vtedajšej
komisie pre financie, majetok a podnikanie. Pán Sirotný si však túto zásielku neprevzal v odbernej
lehote. 18 mesiacov od tejto udalosti neevidujeme žiadnu žiadosť ani reakciu pána Sirotného, ktorá by
sa týkala predmetných pozemkov. Z tohto pohľadu bolo na celú záležitosť v súčasnosti pozerané.
Primátor podotkol, že ak má niekto skutočný záujem, určite sa viac snaží. Obaja záujemcovia – p. Krivda
aj Ing. Novanský – si podali žiadosti začiatkom roka, viackrát sa dopytovali, prezentovali sa na zasadnutí
komisie pre financie, hospodárstvo a majetok. Ďalej na margo žiadosti pána Sirotného zdôraznil, že sú
určité štandardné postupy, pravidlá a zákony, ktoré boli v tomto prípade obídené.

•

Pani Pšenčíková znova zopakovala, že by bolo vhodné, keby sa odpredaj predmetných pozemkov vrátil
na prerokovanie príslušnej komisii. Ďalej prezentovala požiadavku pána Malíčka (spoločníka Ing.
Novanského) vystúpiť na dnešnom zasadnutí.

Primátor na základe tejto požiadavky vyzval poslancov k hlasovaniu za udelenie slova pánovi Malíčkovi.
Výsledky hlasovania boli nasledovné
Za:

10

Proti:

0

Zdržal sa:

0

a na základe nich primátor udelil pánovi Malíčkovi slovo (časový limit 5 min).
•

Pán Malíček stručne zopakoval, aký je zámer Ing. Novanského. Poznamenal, že komisia pre financie,
hospodárstvo a majetok mu odporúčala, aby svoj zámer prerokovali s architektom. Na základe toho Ing.
Novanský požiadal architekta mesta o prerokovanie celej záležitosti. Ten na záver celý zámer odobril
a odporúčal Ing. Novanskému, aby k projektu vypracovali štúdiu, ktorá bude predložená komisii. Tak sa
aj stalo, avšak spoločnosť Ing. Novanského veľmi prekvapilo, že spomínaná komisia opätovne rokovala
o odpredaji predmetných pozemkov bez toho, aby Ing. Novanskému poskytla možnosť štúdiu a ďalšie
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pripravené dokumenty predložiť. Na základe týchto skutočností pán Malíček žiadal poslancov
o pozastavenie odpredaja predmetných pozemkov, nakoľko štúdia sa pripravuje, rokovali aj s majiteľmi
Štefánie dvora a navyše spoločnosť, ktorú zastupuje je akcionárom Štefánie dvora, má určité podiely na
ich pozemkoch a tieto sú susediacimi pozemkami s predmetnými parcelami. Ďalej poznamenal, že sú
ochotní za predmetné pozemky zaplatiť sumu 700 000,- Sk.
•

Primátor sa k celej záležitosti vyjadril v tom zmysle, že od komisie dostal informáciu, že oba
podnikateľské zámery boli na komisii prezentované a Ing. Novanský vedel o odpredaji predmetných
pozemkov. Pán Krivda je vlastníkom parciel č. 293 a č. 296, ktoré susedia s predmetnými parcelami. Na
základe týchto skutočností a na základe odporúčania komisie pre financie, hospodárstvo a majetok je
predkladaný návrh uznesenia o odpredaji pozemkov pánovi Krivdovi.

•

O slovo sa prihlásila pani Temkovitz, ktorá potvrdila názor poslankyne Pšenčíkovej, aby sa bol celý
návrh uznesenia o odpredaji predmetných pozemkov vrátený na prerokovanie finančnej komisii
a zároveň, aby boli v úvahu zobraté i fakty týkajúce sa záujmu pána Sirotného a Ing. Novanského.

•

MUDr. Žbirková skonštatovala, že MsZ má rozhodovať o konkrétnej záležitosti, ale mnohé závažné
skutočnosti sa poslanci dozvedeli až dnes. Ďalej podotkla, že členovia bývalého MsZ (ktorého členkou
bola aj ona) o žiadosti pána Sirotného nič nevedeli. O odpovedi zo strany MsÚ taktiež nevedeli a keďže
mala byť žiadosť pána Sirotného prerokovaná na finančnej komisii, považuje za správne, aby sa celý
odpredaj znova na finančnej komisii prerokoval a o konečnom návrhu uznesenia budú poslanci hlasovať
na budúcom zasadnutí MsZ. Výsledok predsa môže byť taký istý, ale aj nemusí.

•

MUDr. Guštafík sa taktiež priklonil k názoru, že celú záležitosť by bolo vhodné ešte raz prehodnotiť,
pričom za dôležitý považuje aj vstup architekta mesta do riešenia daného problému. Hlavným dôvodom
je získanie komplexnejšieho pohľadu.

•

Ing. Ďatková poznamenala, že Ing. Novanský na zasadnutí finančnej komisie žiadnu štúdiu nepredložil,
iba prezentoval svoj zámer. O tom, že rokoval s architektom mesta, komisia žiadnu vedomosť nemala.
Ďalej uviedla, že ak sa na každom zasadnutí komisie objavia v danom prípade nové skutočnosti, tak
potom sa odpredaj predmetných pozemkov nikdy neuskutoční.

•

Primátor k poznámkam poslancov uviedol, že im rozumie. Celá záležitosť sa pod vplyvom nových
skutočností stala neprehľadnou. Opätovne poznamenal, že obaja kandidáti na kúpu pozemkov dostali
priestor na prezentáciu svojich zámerov. Podľa jeho názoru, ak mal Ing. Novanský k dispozícii štúdiu,
mal ju finančnej komisii predložiť tak, ako to urobil pán Krivda. O rokovaní Ing. Novanského
s architektom mesta primátor taktiež vedomosť nemal. Za diskutabilný považuje aj prístup pána
Sirotného, ktorý 18 mesiacov po podaní svojej prvej žiadosti ďalej o kúpe predmetných pozemkov
s kompetentnými nekomunikoval a so svojou druhou žiadosťou sa objavil až na zasadnutí dnešného
MsZ. Primátor uviedol, že nechce vytvárať precedens, pretože v takom prípade by mesto nikdy nič
neodpredalo. Zároveň zdôraznil, že tým nechce povedať, že schválenie odpredaja predmetných
pozemkov musí byť dnes uskutočnené. Ak sa dnes návrh uznesenia neschváli, vráti sa na prerokovanie
finančnej komisii a potom opätovne na MsZ.

•

Viceprimátorka Psotná, ktorá je zároveň členkou návrhovej komisie, pod vplyvom všetkých skutočností
predniesla MsZ návrh na vrátenie návrhu na odpredaj predmetných pozemkov na opätovné
prerokovanie komisii pre financie, hospodárstvo a majetok.

•

Poslanec Ďurina si vo svojom príspevku do diskusie ujasnil, ktoré parcely sú majetkom pána Krivdu
(parc. č. 293, 296) a zároveň vyjadril svoj súhlas s názorom MUDr. Žbirkovej. Ďalej potvrdil, že bývalý
primátor Štefan Bartek predošlé MsZ o záujem pána Sirotného o odkúpenie predmetných pozemkov
neinformoval. Ing. Ďatkovú požiadal, aby ešte raz zopakovala známe skutočnosti týkajúce sa záujemcov
pána Krivdu a Ing. Novanského, a taktiež ju požiadal o zopakovanie toho, čo ktorý záujemca finančnej
komisii predložil, alebo naopak nepredložil.

•

Ing. Ďatková zopakovala, že nejde o pochybnosti v predložených materiáloch. Ing. Novanský najskôr vo
svojej prvej žiadosti prezentoval svoj zámer vybudovať na daných pozemkoch parkovisko a priestor na
odkladanie bicyklov. Neskôr predložil komisii nákres, ktorý zobrazoval jeho zámer vybudovať
jednodráhovú bowlingovú halu.

•

Primátor skonštatoval, že chápe rozhodnutie finančnej komisie. Konanie pána Sirotného považuje za
nezodpovedné, nakoľko si neprevzal list s odpoveďou MsÚ na jeho žiadosť a 18 mesiacov sa až do dňa
konania zasadnutia MsZ o dané pozemky nezaujímal.

•

MUDr. Guštafík podotkol, že by rád poznal aj názor architekta mesta na jednotlivé projekty.
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Primátor poslancov vyzval na hlasovanie za protinávrh poslankyne Moniky Psotnej (vrátenie
prerokovania odpredaja pozemkov parc. č. 297 a 298 komisii pre financie, hospodárstvo a majetok).
Výsledkom hlasovania bolo prijatie nasledovného uznesenia:

•

U z n e s e n i e č. 69/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vrátenie návrhu na odpredaj pozemkov – parc. č.
297 a parc. č. 298 komisii pre financie, hospodárstvo a majetok.
Za:

9

8.

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Odpredaj alikvotných podielov na pozemku parc. č. 1790/4

Primátor poslancov požiadal o hlasovanie za tento bod programu. V krátkosti zhrnul dôvody, ktoré viedli
kompetentných k predloženiu tohto návrhu – vlastníci bytov na adrese SNP 682/83 a 682/84, ktoré si odkúpili od
Bytového družstva Trenčianske Teplice, požiadali o odkúpenie alikvotného podielu pozemku, na ktorom je
uvedený bytový dom postavený. Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 70/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku
2

-

Za:

alikvotných podielov na pozemku parc. č. 1790/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m vo
vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, na ktorom je postavený bytový dom súp. č. 682, v ktorom boli
odpredané byty z vlastníctva Bytového družstva do osobného vlastníctva nájomcov bytov:
2

1.

Alikvotný podiel 93/2678 na pozemku , par. č. 1790/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m
zapísaného na LV č. 1 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za kúpnu cenu 69,- Sk
Mišákovej Radke, rod. Lezovej a manž. Vladimírovi vlastníkom bytu č. 9 v bytovom dome súp. č. 682
v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 83, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach a zariadeniach domu súp. č. 682 zapísaných na LV č. 2291, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín

2.

Alikvotný podiel 94/2678 na pozemku , par. č. 1790/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m
zapísaného na LV č. 1 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za kúpnu cenu 70,- Sk
Kyjovskej Jane, rod. Kyjovskej vlastníčke bytu č. 13 v bytovom dome súp. č. 682 v Trenčianskych
Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 83, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach
a zariadeniach domu súp. č. 682 zapísaných na LV č. 2291, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra
Trenčín

3.

Alikvotný podiel 57/2678 na pozemku , par. č. 1790/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m
zapísaného na LV č. 1 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za kúpnu cenu 42,- Sk
Štefánkovej Márii, PhDr., rod. Štefánkovej vlastníčke bytu č. 22 v bytovom dome súp. č. 682
v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 84, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach a zariadeniach domu súp. č. 682 zapísaných na LV č. 2291, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín

4.

Alikvotný podiel 69/2678 na pozemku , par. č. 1790/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m
zapísaného na LV č. 1 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za kúpnu cenu 51,- Sk
Konečnej Eve, rod. Žitňanovej vlastníčke bytu č. 24 v bytovom dome súp. č. 682 v Trenčianskych
Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 84, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach
a zariadeniach domu súp. č. 682 zapísaných na LV č. 2291, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra
Trenčín

5.

Alikvotný podiel 70/2678 na pozemku , par. č. 1790/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 492 m
zapísaného na LV č. 1 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za kúpnu cenu 52,- Sk
Bednárikovej Jane, Ing., rod.Bednárikovej vlastníčke bytu č. 26 v bytovom dome súp. č. 682
v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 84, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach a zariadeniach domu súp. č. 682 zapísaných na LV č. 2291, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín
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2

2

2

2

Proti:

0

Zdržal sa:

0

7

9.

Odpredaj alikvotného podielu na pozemku parc. č. 708/4

Primátor opäť v krátkosti zhrnul dôvody predloženia tohto návrhu – vlastníci bytu č. 2 v bytovom dome
súp. č. 124/8 – Marcela Kopčanová s manželom – požiadali MsÚ v Trenčianskych Tepliciach o odkúpenie
alikvotného podielu na pozemku parc. č. 708/4, na ktorom je uvedený bytový dom postavený. Následne vyzval
poslancov k hlasovaniu. Výsledkom bolo prijatie nasledovného uznesenia:
U z n e s e n i e č. 71/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku
2

-

alikvotného podielu na pozemku parc. č. 708/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 458 m vo
vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, na ktorom je postavený bytový dom súp. č. 124, v ktorom boli
odpredané byty z vlastníctva Bytového družstva do osobného vlastníctva nájomcov bytov:

-

alikvotný podiel 77/2269 na pozemku, par. č. 708/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 458 m
zapísaného na LV č. 2232 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za kúpnu cenu 63,- Sk
Kopčanovi Romanovi a manž. Marcele, rod. Bielikovej vlastníkom bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 124
v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 8, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach a zariadeniach domu súp. č. 124 zapísaných na LV č. 2219, k.ú. Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín.

2

Za:

10

10.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Vklad infraštruktúrneho majetku Mesta Trenčianske Teplice do TVK, a.s. Trenčín

(Poslankyne Monika Pšenčíková a Patricia Temkovitz opustili rokovaciu miestnosť).
Primátor poslancov MsZ informoval o dôvodoch predloženia tohto návrhu. Z minulého obdobia
pripomenul nasledovné: MsZ v Trenčianskych Tepliciach uzn. č. 45/VI/2007 zo dňa 13.06.2007 schválilo Návrh
na vloženie infraštruktúrneho majetku mesta do majetku spoločnosti TVK, a.s. Trenčín a uložilo primátorovi
zostaviť komisiu na rokovanie o podmienkach vkladu, ktorá by mala byť zložená z pracovníkov MsÚ, poslancov
MsZ a členov komisií.
Na základe rokovaní zástupcov mesta s predstaviteľmi TVK, a.s. Trenčín bolo dohodnuté, že predmetom vkladu
do základného imania TVK, a.s. Trenčín bude majetok vodovodov a kanalizácií na území mesta Trenčianske
Teplice a nadobecný majetok zostáva naďalej majetkom mesta.
Všeobecná hodnota nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, určená znaleckým
posudkom č. 24/2007 vypracovaným znaleckou organizáciou KONTECH, s.r.o. Trenčianske Teplice je
81.169.000,- Sk.
Uvedenou problematikou sa zaoberala aj komisia pre financie, hospodárstvo a majetok na svojom zasadnutí dňa
17.9.2007a odporučila MsZ schváliť vklad infraštruktúrneho majetku Mesta Trenčianske Teplice do TVK, a.s.
Trenčín.
Po tejto časti primátor otvoril diskusiu.
•

O slovo sa prihlásil PhDr. Kočiš, ktorého zaujímalo, aké kroky budú teraz v súvislosti s touto
problematikou nasledovať a akú pozíciu má mesto v uvedenej spoločnosti.

•

Primátor mu oznámil, že teraz bude nasledovať oficiálna žiadosť mesta o zaevidovanie majetku do
základného imania TVK, a.s. Trenčín, ktorá má na mesiac november 2007 naplánované Valné
zhromaždenie. Na základe jeho výsledkov budeme vedieť, aký postoj členovia predstavenstva k celej
záležitosti zaujmú. Na druhú časť odpovedal, že mesto je 3. najväčším akcionárom spoločnosti TVK, a.s.
Trenčín, hneď po Trenčíne a Novom Meste nad Váhom. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa bude mesto
snažiť o to, aby sme mali v predstavenstve svojho zástupcu.

•

PhDr. Kočiš sa ďalej spýtal, či z toho obyvateľom mesta Trenčianske Teplice budú plynúť nejaké
výhody.

•

Primátor skonštatoval, že ak má pán poslanec na mysli zníženie cien pre odberateľov, tak určite nie.
Ceny udáva spoločnosť TVS, a.s. a tej sú ceny taktiež udávané. To v praxi znamená, že TVK, a.s. ceny
neovplyvňuje, tie sú regulované inými orgánmi, resp. úradmi.

Vzhľadom na to, že nikto z poslancov nepredniesol žiadne príspevky do diskusie, primátor vyzval prítomných
k hlasovaniu. Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
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U z n e s e n i e č. 72/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vklad majetku mesta Trenčianske Teplice, ako
nepeňažného vkladu do Základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. so
sídlom v Trenčíne v nasledovnej špecifikácii majetku:
1.

Nehnuteľnosti, ktorých je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1) zapísaných v k. ú. Trenčianske Teplice LV č. 1
ako:
Pozemky:

•

Por.č . Inv.č.

Názov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pozemok p.č. 2332/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2
Pozemok p.č. 2332/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2
Pozemok p.č. 2361/2 – ostatné plochy o výmere 464 m2
Pozemok p.č. 2361/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2
Pozemok p.č. 2623/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4010 m2
Pozemok p.č. 2623/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2
Pozemok p.č. 2623/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
Pozemok p.č. 2623/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
Pozemok p.č. 2624 – ostatné plochy o výmere 738 m2
Pozemok p.č. 2625 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2
Pozemok p.č. 1010/8 – ostatné plochy o výmere 1345 m2
Pozemok p.č. 1010/18 –ostatné plochy o výmere 271 m2
Pozemok p.č. 1010/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2
Pozemok p.č. 1010/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2
Pozemok p.č. 1010/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2

9000249
9000250
nezaradené
nezaradené
9000251
9000252
9000253
9000254
9000255
9000256
9000245
9000245
9000246
nezaradené
nezaradené
Stavby:

•

Vedené na LV:
Por.č .
1
2
3
4
5

Inv.č.

1000008
1000076
1001696

Súp.č.

Parc.č.

553
2625
554
1010/15
Bez s.č. 26263/2
Bez s.č. 2623/3
Bez s.č. 2623/4

Charakteristika stavby
Vodojem
Posilovacia stanica
Vodojem
Šachta
Šachta

Nevedené na LV (líniové stavby):
Por.č.
Inv.č.
Názov
1 1000209 Rozvodné vodovodné potrubie
2 1000211 Prívodné vodovodné potrubie
3 1000397 Vodovodné prípojky
4 1000692 Vodovodné prípojky
5 1000693 Rozvodné vodovodné potrubie
6 1000697 Vodovodné prípojky
7 1000698 Vodovodné prípojky
8 1000699 Vodovodné prípojky
9 1000700 Vodovodné prípojky
10 1000701 Vodovodné prípojky
11 1000702 Vodovodné prípojky
12 1000703 Vodovodné prípojky
13 1000704 Vodovodné prípojky
14 1000807 Vodovodné prípojky
15 1000882 Vodovodná prípojka TT - PT
16 1000905 Vodovod 48 b.j. Pánovce
17 1000930 Vodovod Pánovce 2
18 1000939 Vodovodné prípojky
19 1000986 Vodovodné prípojky
20 1001027 Vodovodné prípojky
21 1001031 Prívodné potrubie
22 1001033 Prerušovacia komora č.1

Popis
liatinové vodovodné potrubie DN 80 - 175mm, dl. 4462m
liatinové vodovodné potrubie DN 100 - 175mm, dl. 1332m
domové vodovodné prípojky DN 25mm dl. 137m,
liatinové vodovodné potrubie DN 150 - 200mm, dl. 137m
oceľové vodovodné potrubie DN 150 - 200mm, dl. 563m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 43m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 66m
domové vodovodné prípojky oceľ DN 25mm, dl. 1938m
domové vodovodné prípojky oceľ DN 25mm, dl. 31m
domové vodovodné prípojky oceľ DN 25mm, dl. 65m
domové vodovodné prípojky oceľ DN 25mm, dl. 74m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 46m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 779m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 17m
domové vodovodné prípojky PVC DN 80mm, dl. 42m
liatinové vodovodné potrubie DN 100 - 150mm, dl. 456m
liatinové vodovodné potrubie DN 100mm, dl. 357m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 40m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 43m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 230m
domové vodovodné potrubie PVC DN 100mm, dl. 1959m
3
šachta objem 3,4 m
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1001034
1001238
1001276
1001281
1001292
1001294
1001376
1001393
1001423
1001459
1001591
1001697
1001698
1001699

Prerušovacia komora č.2
Vodovodné prípojky
Vodovod Podjavorinská
Vodovod Pánovce 4
Vodovodné prípojky
Vodovod Pánovce 4
Vodovod Pánovce 4
Vodovodné prípojky
Prívodné potrubie PVC
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky OC
Hrubá úprava terénu VDJ
Prívodný rad I Omšenie
Zásobovací rad

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1001704
1001705
1001746
1001797
1001831
1001857
1001870
1001892
1001936
1002034
1002039
1002099
1002101
1002108
1002172
1002237
1002260
1002270
1002275
1002280
1002295
1002330
1002335
1002357
1002360
1002366
1002375

Oplotenie VDJ
Odvodňovací rigol VDJ
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka PB
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka ĽR
Prívod VDJ Omšenie
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka bazén
Vodovodná prípojka ZDŠ
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Rozvodné a výtlačné potrubie OC
100mm
Rozvodné potrubie OC 80mm
Prívod. a rozvod. potrubie PVC
200mm
Prívod. a rozvod. potrubie PVC
150mm
Prívod. a rozvod. potrubie PVC
100mm
Prívod. a rozvod. potrubie PVC
80mm
Betónové potrubie r. 1929
Kanalizačné prípojky 1973
Kanalizačný zberač Baračka-ÚZNV
Kanalizačné prípojky 1929
Kanalizačné prípojky 1966
PVC potrubie Podjavorinská ul.
Kanalizačná prípojka Pánovce IV
Kanalizačné prípojky Pánovce 48 b.j.
Kanalizačná prípojka Pánovce IV
Kanalizačná prípojka Ľudová rešt.

64 nezaradené
65 nezaradené
66 nezaradené
67 nezaradené
68 nezaradené
69 nezaradené
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1000225
1000515
1000526
1000710
1000711
1001277
1001299
1001336
1001377
1001860

3

šachta objem 14,4 m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 106m
domové vodovodné potrubie PVC DN 100mm, dl. 633m
liatinové vodovodné potrubie DN 150mm, dl. 403m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 27m
liatinové vodovodné potrubie DN 80mm, 4m
liatinové vodovodné potrubie DN 80mm, 6m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 32m
domové vodovodné potrubie PVC DN 225mm, dl. 1920m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 119m
domové vodovodné prípojky oceľ DN 25mm, dl. 7m
úpravy terénu a spevnené plochy vodojem Klepáč
domové vodovodné potrubie PVC DN 200mm, dl. 3465m
domové vodovodné potrubie PVC DN 110 - 225mm
a oceľ DN 300mm v celkovej dl. 1000,5 m
dĺžka plotu 275m
dĺžka rigola 132m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 30m
domové vodovodné prípojky PE DN 50mm, dl. 10m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 83m
domové vodovodné prípojky PE DN 50mm, dl. 19m
domové vodovodné potrubie PVC DN 150 - 200mm, dl. 1690m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 74m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 261m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 84m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 14m
domové vodovodné prípojky oceľ DN 80mm, dl. 9m
domové vodovodné prípojky oceľ DN 80mm, dl. 10m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 42m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 64m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 15m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 15m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 11m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 41m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 10m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 104m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 15m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 8m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 14m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 18m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 40m
domové vodovodné prípojky PE DN 25mm, dl. 52m
domové vodovodné potrubie oceľ DN 100mm, dl. 717m
domové vodovodné potrubie oceľ DN 80mm, dl. 250m
domové vodovodné potrubie PVC DN 200mm, dl. 392m
domové vodovodné potrubie PVC DN 150mm, dl. 2556m
domové vodovodné potrubie PVC DN 100mm, dl. 4786m
domové vodovodné potrubie PVC DN 80mm, dl. 505m
betónové potrubie DN 300 - 1000mm, dl. 3727m
potrubie kamenina DN 150mm, dl. 408m
betónové potrubie DN 300mm, dl. 2229m
betónové potrubie DN 200mm, dl. 1642m
betónové potrubie DN 200mm, dl. 799m
potrubie PVC DN 300 - 400mm, dl. 719m
betónové potrubie DN 400mm, dl. 10m
potrubie kamenina DN 150mm, dl. 48m
betónové potrubie DN 300mm, dl. 31m
potrubie kamenina DN 200mm, dl. 5m
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80 1002040 Kanalizačná prípojka vila Doboromila
81 1002100 Kanalizačná prípojka Pánovce IV
82 1002255 PVC potrubie Č. Kopanice
83 1002256 Kanalizačné prípojky Č. Kopanice
84
043
PVC potrubie r.1992
85 nezaradené PVC potrubie r.1999
86 nezaradené Betónové potrubie Ø r.1968

•
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7

potrubie kamenina DN 300mm, dl. 7m
potrubie kamenina DN 200mm, dl. 14m
potrubie PVC DN 300mm, dl. 1288m
potrubie PVC DN 200mm, dl. 960m
potrubie PVC DN 300 - 400mm, dl. 919m
potrubie PVC DN 300mm, dl. 1949m
betónové potrubie DN 200 - 1000mm, dl. 10938m

Stroje a strojové zariadenia
Inv.č.
3000562
3000563
3000564
3000565
3000776
3000804
3000805

Názov
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo 50-CVX-160-10-2-LN-01-9
Horizontálne čerpadlo 50-CVX-160-10-3-LN-01-9
Horizontálne čerpadlo 50-CVX-160-10-3-LN-01-9

Všeobecná hodnota (VŠH) nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice,
stanovenej znaleckým posudkom č. 24/2007 vypracovaným znaleckou organizáciou KONTECH, s.r.o.,
Trenčianske Teplice je 81 169 tis. Sk, slovom osemdesiatjeden miliónov jednostošesťdesiatdeväť tisíc
Slovenských korún.
Účtovný stav nepeňažného vkladu podľa mimoriadnej inventarizácie k 31.8.2007:
Rekapitulácia hodnôt jednotlivých položiek v obstarávacej hodnote podľa účtovnej evidencie Mesta Trenčianske
Teplice a skutočného stavu k 31.8.2007:
Por. Inventárne Názov
číslo
číslo
1 9000249 Pozemok Prečer. st. Č. Kopanice - 2332/5
2 9000250 Pozemok Prečer. st. Č. Kopanice - 2332/36
3 9000251 Pozemok VDJ Klepáč - 2623/1
4 9000252 Pozemok VDJ Klepáč - 2623/2
5 9000253 Pozemok VDJ Klepáč - 2623/3
6 9000254 Pozemok VDJ Klepáč - 2623/4
7 9000255 Pozemok VDJ Klepáč – 2624
8 9000256 Pozemok VDJ Klepáč – 2625
9 9000245 Pozemok Posil. st. Gogoľova - 1010/8, 18
10 9000246 Pozemok Posil. st. Gogoľova - 1010/15
11 1000008 VDJ podzemný 400 m3
12 1000076 Posilovacia stanica Kopánky
13 1001696 VDJ 2x1500 M3 Klepáč
14 1000209 Rozvodné vodovodné potrubie
15 1000211 Prívodné vodovodné potrubie
16 1000397 Vodovodné prípojky
17 1000692 Vodovodné prípojky
18 1000693 Rozvodné vodovodné potrubie
19 1000697 Vodovodné prípojky
20 1000698 Vodovodné prípojky
21 1000699 Vodovodné prípojky
22 1000700 Vodovodné prípojky
23 1000701 Vodovodné prípojky
24 1000702 Vodovodné prípojky
25 1000703 Vodovodné prípojky
26 1000704 Vodovodné prípojky

Obstarávacia
hodnota
232 800,00
23 200,00
3 288 800,00
70 400,00
1 600,00
1 600,00
59 040,00
22 400,00
129 280,00
49 600,00
0,00
833 974,00
4 657 848,00
0,00
0,00
9 367,00
545 293,00
198 510,00
6 782,00
4 310,00
79 338,00
1 685,00
4 540,00
9 761,00
5 986,00
39 571,00
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1000807
1000882
1000905
1000930
1000939
1000986
1001027
1001031
1001033
1001034
1001238
1001276
1001281
1001292
1001294
1001376
1001393
1001423
1001459
1001591
1001697
1001698
1001699
1001704
1001705
1001746
1001797
1001831
1001857
1001870
1001892
1001936
1002034
1002039
1002099
1002101
1002108
1002172
1002237
1002260
1002270
1002275
1002280
1002295
1002330
1002335
1002357
1002360
1002366
1002375
1000225
1000515
1000526
1000710

Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka TT - PT
Vodovod 48 b.j. Pánovce
Vodovod Pánovce 2
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Prívodné potrubie
Prerušovacia komora č.1
Prerušovacia komora č.2
Vodovodné prípojky
Vodovod Podjavorinská
Vodovod Pánovce 4
Vodovodné prípojky
Vodovod Pánovce 4
Vodovod Pánovce 4
Vodovodné prípojky
Prívodné potrubie PVC
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky OC
Hrubá úprava terénu VDJ
Prívodný rad I Omšenie
Zásobovací rad
Oplotenie VDJ
Odvodňovací rigol VDJ
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka PB
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka ĽR
Prívod VDJ Omšenie
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka bazén
Vodovodná prípojka ZDŠ
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka
Vodovodné prípojky
Vodovodná prípojka
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky
Betónové potrubie r. 1929
Kanalizačné prípojky 1973
Kanalizačný zberač Baračka-ÚZNV
Kanalizačné prípojky 1929

1 235,00
116 269,00
109 441,00
22 281,00
3 499,00
4 715,00
29 104,00
554 811,00
32 121,00
60 277,00
7 848,00
312 173,00
38 406,00
4 825,00
641,00
3 374,00
2 400,00
914 297,00
12 055,00
1 341,00
1 021 338,00
4 277 866,00
1 210 310,00
23 160,00
11 859,00
4 722,00
4 337,00
6 080,00
5 221,00
681 182,00
14 484,00
40 341,00
25 958,00
1 877,00
3 554,00
3 185,00
5 371,00
19 525,00
1 888,00
879,00
1 083,00
5 617,00
1 417,00
5 463,00
6 774,00
3 445,00
6 151,00
7 019,00
13 437,00
14 413,00
794 322,00
114 338,00
618 855,00
10 307,00
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

1000711
1001277
1001299
1001336
1001377
1001860
1002040
1002100
1002255
1002256
043
1000222
1000224
1001424
1000226
1000227
1000230
1000345
1000823
1000906
1000931
1001278
1001378
1001722
1001772
1002497
1002498
1002499
3000562
3000563
3000564
3000565

113

3000776

114

3000804

115

3000805

Za:

11.

Kanalizačné prípojky 1966
PVC potrubie Podjavorinská ul.
Kanalizačná prípojka Pánovce IV
Kanalizačné prípojky Pánovce 48 b.j.
Kanalizačná prípojka Pánovce IV
Kanalizačná prípojka Ľudová rešt.
Kanalizačná prípojka vila Doboromila
Kanalizačná prípojka Pánovce IV
PVC potrubie Č. Kopanice
Kanalizačné prípojky Č. Kopanice
PVC potrubie r.1992
Hydranty
Pozd.hyd.priv.potr.Oms-TT
Prívodné potrubie oceľové
Kanalizačné objekty 01-02, 04-08
Kanal. objekt 03, zberače 1,2
Kanalizačný objekt 02, stoka A
Kanal. 1-4 sídliska Pánovce III
Preložka kanalizácie Krym
Kanalizácia 48 b.j. Pánovce
Kanalizácia Pánovce II
Kanalizácia Podjavorinská ul.
Preložka kanalizácie Pánovce IV
Armatúry a potrubia
Rekon.vod.arm.potrub.TT
Kanalizácia Baračka
Kanalizácia Baračka pokračovania
Úprava odľahčovacích komôr
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo VN2/5-108D TT
Horizontálne čerpadlo 50-CVX-160-10-2-LN01-9
Horizontálne čerpadlo 50-CVX-160-10-3-LN01-9
Horizontálne čerpadlo 50-CVX-160-10-3-LN01-9
SPOLU:
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Proti:

185 746,00
979 945,00
3 573,00
5 817,00
3 687,00
1 522,00
2 744,00
8 627,00
1 537 176,00
1 104 181,00
7 500 000,00
21 781,00
2 259,00
12 567,00
2 781 037,00
743 605,00
163 317,00
49 198,00
325 464,00
121 569,00
84 753,00
273 542,00
35 761,00
306 111,00
89 717,00
18 215 324,00
1 504 932,00
921 089,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,00
195,00
194,00
58 458 400,00

0

Zdržal sa:

0

Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Mesta Trenčianske Teplice

Primátor prítomných oboznámil s dôvodovou správou k tomuto návrhu. Na základe rozsudku Krajského
súdu v Trenčíne zo dňa 22.2.2007 nadobudlo mesto Trenčianske Teplice do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti
2
v k.ú. Trenčianske Teplice – dom, súp. Č. 613 a pozemok parc. č. 553 – zastavané plochy vo výmere 3 119 m ,
ktoré boli do vlastníctva mesta zapísané v júni 2007.
Veľkosť objektu, ktorý je samostatne napojený na odber el. energie, vody a plynu, má vlastnú kotolňu a nájomcu
s 24 hodinovou nepretržitou prevádzkou (OO PZ SR) si vyžaduje vytvorenie samostatnej pracovnej pozície
v štruktúre MsÚ – správca objektu. Preto je poslancom MsZ predkladaný na schválenie tento návrh. Na základe
výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 73/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1.

schvaľuje
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Dodatok č. 1 k Organizačného poriadku Mesta Trenčianske Teplice
2.

ukladá MsÚ
zabezpečiť uplatňovanie Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Mesta Trenčianske Teplice

Za:

10

12.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Kronika Mesta Trenčianske Teplice za rok 2006

Kronika mesta je vedená na základe Štatútu mesta schváleného uzn. MsZ č. 23/III/2003. V roku 2006
zápisy do Kroniky mesta vykonávala Ing. Marta Pristačová. Obsahuje 172 strán a tvorí ju 12 samostatných kapitol
a ďalšie dokumenty. Kronikársky záznam bol predložený komisii školstva, športu, kultúry a cirkvi, ktorá ju
odporúča MsZ vziať na vedomie. Na základe tohto odporúčania a výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledovné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 74/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Kroniku mesta Trenčianske Teplice za rok
2006.
Za:

10

13.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Rôzne
•

PhDr. Kočiš sa primátora spýtal, aký je postoj mesta k usporiadaniu osláv Silvestra a Vzniku SR na
prelome rokov 2006-2007. Poznamenal, že komisia školstva, športu, kultúry a cirkvi odporúča tieto
oslavy usporiadať.

•

Primátor mu odpovedal, že ich usporiadaniu sa nebráni napriek tomu, že oslavy, ktoré sa usporadúvali
doposiaľ, svojou úrovňou nedosahovali úroveň mesta, ani Vzniku SR. Treba však brať do úvahy aj účasť
občanov mesta na týchto oslavách, pretože väčšina z nich trávi tento čas s rodinou, v reštauráciách
a iných pohostinských zariadeniach a na oslavách pobudne maximálne 15-20 min. Preto odporúčal, aby
boli klady a zápory tohto podujatia analyzované na zasadnutí komisie školstva, športu, kultúry a cirkvi.

•

Mgr. Psotná k tomu ďalej poznamenala, že usporiadanie osláv by malo byť prerokované aj s komisiou
cestovného ruchu.

•

PhDr. Kočiš potvrdil, že je za takýto postup.

•

Mgr. Psotná v rámci tohto bodu dala všetkým prítomným do pozornosti nahratie CD Speváckym zborom
Prameň. Uviedla, že je skutočne kvalitné a všetkým odporúča jeho zakúpenie (kontaktná osoba – pán
Fisla).

•

Poslanec Murín sa ďalej primátora spýtal, v akom stave je vybudovanie detského ihriska v kúpeľnom
parku.

•

Primátor odpovedal, že detské ihrisko má byť vybudované do 15.-20. októbra 2007.

•

PhDr. Kočiš skonštatoval, že ďalším záujmom mesta by malo byť sfunkčnenie amfiteátra.

•

Primátor poslancov ubezpečil, že mesto o túto problematiku záujem má, avšak v súčasnosti prebieha
súdny spor. Mesto má v pláne amfiteáter zrekonštruovať, na čo chce použiť jednak finančné prostriedky
zo strany mesta a jednak prostriedky z eurofondov. Zdôraznil však, že veľmi dôležitou úlohou v súvislosti
s amfiteátrom bude aj vytvorenie nového programu jeho využívania.
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14. Záver
Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia MsZ bol vyčerpaný a do diskusie sa nezapojili ďalší
poslanci, primátor všetkým poďakoval za účasť a relevantné pripomienky, podnety a návrhy a zasadnutie
ukončil.

Ing. Jarmila M i k u š o v á
prednostka MsÚ

PhDr. Štefan Š k u l t é t y
primátor mesta

Overovatelia

Mgr. Monika Psotná, dňa

...................................................

Monika Pšenčíková, dňa

...................................................

Zapísala: Mgr. Erika Tomanová
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