Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
30. januára 2008
Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. Jarmila Mikušová, prednostka MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta
Poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach za
rok 2007
Návrh VZN č. 1/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Trenčianske Teplice
Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčianske Teplice
Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve majetku vo vlastníctve mesta – pozemky parc. č.
2334/1, parc. č. 2334/8 až 2334/12, parc.č. 2334/15 až 2334/19, parc. č. 2334/21 až 2334/30 a parc. č.
2334/32 až 2334/45
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemky parc. č. 286 a parc. č. 288
Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 125/10, byt č. 60 za trhovú cenu formou dražby
Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/82, byt č. 27
Doplnenie komisie cestovného ruchu
Správa hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice o vybavovaní sťažností a podnetov občanov Mesta
Trenčianske Teplice za rok 2007
Správa z vykonanej mimoriadnej kontroly Technických služieb, m.p.o. – prevádzka Športklub Trenčianske
Teplice
Hodnotiaca správa Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007
Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007
Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007
Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2007
Rôzne

Otvorenie

Dnešné zasadnutie otvoril primátor privítaním prítomných. Konštatoval , že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnil Mgr. art.
Peter Trník. Za overovateľov zápisnice určil primátor MUDr. Tibora Guštafíka a PhDr. Mariána Kočiša, za
skrutátorky Ing. Annu Hudcovskú a Mgr. Lenku Beznákovú, zapisovateľkou bola Martina Fialová.

2.

Schválenie Programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Pripomienky k programu nemal nikto z prítomných, prijaté bolo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

3.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Interpelácie poslancov
V tomto bode programu zasadnutia MsZ sa o slovo prihlásila:
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MUDr. Darina Žbirková
Zdôraznila, že sa na ňu obracajú najmä ZŤP občania, ktorí majú problém s tým, že do určitých zariadení
nie je bezbariérový prístup, napr. do pobočky SLSP.
Ing. arch. Slavomír Olexík – zo zákona vyplýva, že prístup má byť bezbariérový
Primátor – bude v tejto záležitosti iniciovať rokovanie so zástupcami SLSP

Monika Pšenčíková
1. Niekoľkokrát poukazovala na to, že bol zrušený obchod (potraviny) na Baračke. Informovala sa, či by
nebolo možné, aby aspoň 2 krát do týždňa chodil autobus do Tesca do Dubnice nad Váhom aj
z Baračky.
2. Poukázala na problém premnoženia mačiek v Trenčianskych Tepliciach, či s tým mesto mieni niečo
robiť.
3. Informovala sa na termín ukončenia stavebných prác na novom mestskom úrade a aké má mesto
plány s budovou Narcisu.
Primátor:
Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)

Žiadosť ohľadom autobusu z Baračky do Tesca bola odoslaná dňa 29. 1. 2008.
Problematika túlavých mačiek – je to problematika, ktorou sa mesto zaoberá – odpoveď bude v zmysle
Rokovacieho poriadku zaslaná písomne
Čo sa týka termínu ukončenia stavebných prác, požiadal primátor o odpoveď Ing. Ancina, predsedu
komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, čo sa týka budovy Narcisu – bude to predmetom
ďalších diskusií – táto budova je energeticky náročná, zatiaľ sa budeme snažiť priestory prenajať .

Ing. Boris Ancin – predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v 2.polovici februára 2008.
MUDr. Tibor Guštafík – informoval sa, či by nebolo možné umiestnenie bankomatu na sídlisku SNP.
Ing. Dagmar Ďatková – umiestnenie bankomatov sa odvíja od počtu obyvateľov.
Primátor – bude iniciovať rokovanie so SLSP v tejto veci
MUDr. Darina Žbirková – kedysi bol umiestnený bankomat pri Paxe.
Ing. Vlasta Malíková, konateľka Termia s.r.o. – v minulosti dávala spoločnosť Termia ponuku na prenájom
priestorov na umiestnenie bankomatu, avšak zo strany banky nebol záujem.
Patrícia Temkovitz – zaujímalo ju, v akom štádiu je budova bývalej ortopédie.
Primátor – čo sa týka budovy bývalej ortopédie – zo strany mesta bola daná pokuta, druhá strana sa odvolala;
prebieha nové správne konanie – je to vec komplikovaná, keďže vlastník nehnuteľnosti nie je zo Slovenska
a sídlo firmy je uvedené v budove bývalej ortopédie, vracajú sa späť neprevzaté zásielky.
Ing. arch. Slavomír Olexík – v krátkosti informoval o tejto problematike; stretol sa s vlastníkom tejto nehnuteľnosti,
ktorý mu prezentoval svoj zámer, že by tam chcel postaviť byty, avšak územný plán hovorí o niečom inom.

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2007

zo

zasadnutí

Mestského

zastupiteľstva

Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Prekladal ho Ing. Chyla, hlavný kontrolór mesta.
Monika Pšenčíková – informovala sa na uznesenie č. 32/IV/2007 – v akom je to štádiu
Primátor – 1.2.2008 má rokovanie s investorom, v máji by mala začať výstavba, poslancov MsZ bude o priebehu
stretnutia informovať
Monika Pšenčíková – informovala sa, v akom štádiu sú uznesenia č. 45/VI/2007 a č. 72/IX/2007
Primátor – všetky formálne úkony boli zo strany mesta vykonané
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Monika Pšenčíková – poukázala na uznesenie č. 68/IX/2007 – v bode 3. uložilo MsZ mestskému úradu viesť
evidenciu rozpočtových opatrení a štvrťročne informovať MsZ o vykonaných rozpočtových opatreniach informovala sa, či to bude aktuálne až od tohto roku
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta – od r. 2008 bude MsZ v zmysle tohto uznesenia informované.
Monika Pšenčíková – uznesenie č. 105/XII/2007 – či bude podpísaná zmluva o budúcej zmluve
Primátor - firma si dala vypracovať statický posudok, zatiaľ nedošlo k podpísaniu zmluvy
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach za rok 2007.
Hlasovanie:

3.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh VZN č. 1/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho primátor - v krátkosti informoval
prítomných – pri príprave VZN sa postupovalo na základe výšky a efektívnosti výberu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a zjednotila sa sadzba poplatku pre fyzické a právnické osoby v súlade
s predmetným zákonom; materiál bol prerokovaný v komisii pre financie, hospodárstvo a majetok.
PhDr. Marián Kočiš – čo sa týka návrhu tohto VZN, vypočul si viacero názorov, odcitoval príspevok Ing.
Strieškovej, zaujímalo by ho, kto zhodnotil túto pripomienku ako neakceptovateľnú. Je za to, aby sa sadzba za
poplatok nemenila.
Primátor - vecnosť pripomienok hodnotila komisia; táto pripomienka sa nedala implementovať do VZN - nie je
možné riešiť individuálne požiadavky občanov; poukázal na to, že máme v porovnaní s inými mestami skoro
najnižší poplatok
Ing. Peter Vetrecin – poukázal na to, že poplatok za odpad nebol 2 roky zvýšený napriek tomu, že náklady na
odvoz odpadu vzrástli /zvýšenie ceny pohonných hmôt /
PhDr. Marián Kočiš – predniesol svoj protinávrh, aby sadzba poplatku na kalendárny deň zostala 1,233

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č. 1/2008 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice – tabuľka č. 1 – Sadzba poplatku na
kalendárny deň 1,233Sk
Hlasovanie:

Za: 2 (PhDr. Kočiš, Temkovitz)

Proti: 6

Zdržal sa: 2 (Pšenčíková, Ďurina)

Primátor dal hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 3/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č. 1/2008 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:

4.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (PhDr. Kočiš)

Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho primátor – materiál vychádza z už
existujúceho dokumentu PHSR mikroregiónu Teplička , no je prispôsobený na konkrétne podmienky mesta
Trenčianske Teplice .
Patícia Temkovitz – žiadala do materiálu doplniť nasledovné:
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Str. 1
Str.

Slabé: nedostatok podujatí na podporu folklóru a tradícií, sezónna návštevnosť
Vytvorenie informačného centra TIK + zlepšenie marketingovej komunikácie

Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/I/2008
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčianske Teplice
s pripomienkami.
Hlasovanie:

5.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania

Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho primátor. Materiál bol aj predmetom
rokovania komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a taktiež Škodovej a likvidačne komisie, ktoré odporučili
MsZ odpustiť úroky z omeškania v plnej výške.
Primátor – podotkol, že p. Mano nemá žiaden majetok, v podstate by sa to len celé „naťahovalo“ a nebolo by ani
čo exekuovať
MUDr. Tibor Guštafík – priklonil sa k názoru primátora
PhDr. Marián Kočiš – je to staršia záležitosť, zaujímalo ho, kto je za to zodpovedný
Primátor – zodpovedný je štatutár, ale táto vec sa rieši už niekoľko rokov
Monika Pšenčíková – v minulosti sa touto vecou už MsZ zaoberalo, prekvapuje ju, že to ešte nie je vyriešené.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odpúšťa p. Petrovi Manovi, bytom SNP 680/77 úrok
z omeškania vo výške 196.058,- Sk, čo predstavuje zbytok dlhu voči Mestu Trenčianske Teplice z Rozsudku
Okresného súdu v Trenčíne č. k. 12C/983/1996 zo dňa 21. 10. 2002 za podmienky, že povinný Peter Mano,
narodený 25.11.1971 uhradí všetky trovy konania pre vymoženie uvedenej pohľadávky.
Hlasovanie:

6.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemky parc. č. 2334/1,
parc. č. 2334/8 až 2334/12, parc. č. 2334/15 až 2334/19, parc. č. 2334/21 až 2334/30
a parc. č. 2334/32 až 2334/45

Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho primátor. V krátkosti informoval
prítomných o zámere firmy EUROPEUM postaviť na uvedených pozemkoch obytné domy. O odkúpenie týchto
pozemkov požiadal aj Ing. Havelka a fi Lieskovec s.r.o. Materiál bol aj predmetom rokovaní komisie pre financie,
hospodárstvo a majetok a taktiež komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. Komisia odporučila výstavbu
v zmysle objemovej štúdie k projektovej dokumentácii „Terasové domy“ investora EUROPEUM, a.s., ul. P. O.
Hviezdoslava 79/123, Nová Dubnica a odpredaj predmetných pozemkov na Červených Kopaniciach za sumu
2
minimálne 800,- Sk/m .
Monika Pšenčíková – v materiáli jej chýbajú žiadosti; zaujímala sa, kto dal vypracovať znalecký posudok.
Primátor – znalecký posudok dala vypracovať firma EUROPEUM a.s.
Prítomní poslanci hlasovali o udelení slova Ing. Havelkovi nasledovne:
Hlasovanie:

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Havelka – v krátkosti informoval prítomných, že ich rodina bola kedysi vlastníkom predmetných nehnuteľností
– bol vedený súdny spor momentálne sa táto vec nachádza na Medzinárodnom súde v Štrasburgu. Poukázal na
to, že plánovaná výstavba nie je v súlade s územným plánom mesta, niektoré bytovky majú byť postavené na
sklzových plochách.
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Primátor – s firmou bude vypracovaná zmluva o budúcej zmluve, detaily sa budú riešiť v rámci stavebného
konania
PhDr. Marián Kočiš – jedná sa o závažnú problematiku, nezdá sa mu korektné brať slovo Ing. Havelkovi
Ing. Boris Ancin – na komisii výstavby, dopravy a životného prostredia sa touto problematikou dôkladne zaoberali,
je toho názoru, že je nereálne rozdeľovať tieto parcely; ďalšie veci budú predmetom územného konania
Ing. arch. Slavomír Olexík - hlavný architekt mesta poukázal taktiež na to, že Ing. Havelka sa bude v rámci
územného konania vyjadrovať k predmetnej veci
2

Ing. Havelka – poukázal na nevýhodnosť zástavby v tejto lokalite; ponúka 1100,- Sk /m a zároveň sa zaväzuje
vybudovať spevnenú plochu – ihrisko, ktoré by 5 rokov prevádzkoval
MUDr. Darina Žbirková – informovala sa, či bol prizvaný na komisiu aj Ing. Havelka
PhDr. Marián Kočiš – taktiež sa domnieva, že mal byť prizvaný na komisiu Ing. Havelka. Je toho názoru, že táto
výstavba nebude pýchou a lákadlom pre Trenčianske Teplice
Primátor – naopak domnieva sa, že je to pre mesto dobré, že sa tu vybudujú tieto bytové domy. Keďže parcela
2334/45 priamo susedí s parcelou Ing. Havelku, nemal by prístup k svojmu pozemku, treba z návrhu uznesenia
vyčleniť túto parcelu a tú potom odpredať Ing. Havelkovi.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľností – pozemkov:
2

parc. č. 2334/1 – ostatné plochy vo výmere 2784 m
2
parc. č. 2334/8 – ostatné plochy vo výmere 172 m
2
parc. č. 2334/9 – ostatné plochy vo výmere 258 m
2
parc. č. 2334/10 – ostatné plochy vo výmere 392 m
2
parc. č. 2334/11 – ostatné plochy vo výmere 248 m
2
parc. č. 2334/12 – ostatné plochy vo výmere 172 m
2
arc. č. 2334/15 – ostatné plochy vo výmere 251 m
2
parc. č. 2334/16 – ostatné plochy vo výmere 248 m
2
parc. č. 2334/17 – ostatné plochy vo výmere 346 m
2
parc. č. 2334/18 – ostatné plochy vo výmere 251 m
2
parc. č. 2334/19 – ostatné plochy vo výmere 250 m
2
parc. č. 2334/21 – ostatné plochy vo výmere 264 m
2
parc. č. 2334/22 – ostatné plochy vo výmere 265 m
2
parc. č. 2334/23 – ostatné plochy vo výmere 264 m
2
parc. č. 2334/24 – ostatné plochy vo výmere 264 m
2
parc. č. 2334/25 – ostatné plochy vo výmere 288 m
2
parc. č. 2334/26 – ostatné plochy vo výmere 288 m
2
parc. č. 2334/27 – ostatné plochy vo výmere 264 m
2
parc. č. 2334/28 – ostatné plochy vo výmere 264 m
2
parc. č. 2334/29 – ostatné plochy vo výmere 265 m
2
parc. č. 2334/30 – ostatné plochy vo výmere 265 m
2
parc. č. 2334/32 – ostatné plochy vo výmere 263 m
2
parc. č. 2334/33 – ostatné plochy vo výmere 262 m
2
parc. č. 2334/34 – ostatné plochy vo výmere 262 m
2
parc. č. 2334/35 – ostatné plochy vo výmere 263 m
2
parc. č. 2334/36 – ostatné plochy vo výmere 263 m
2
parc. č. 2334/37 – ostatné plochy vo výmere 287 m
2
parc. č. 2334/38 – ostatné plochy vo výmere 330 m
2
parc. č. 2334/39 – ostatné plochy vo výmere 260 m
2
parc. č. 2334/40 – ostatné plochy vo výmere 262 m
2
parc. č. 2334/41 – ostatné plochy vo výmere 262 m
2
parc. č. 2334/42 – ostatné plochy vo výmere 265 m
2
parc. č. 2334/43 – ostatné plochy vo výmere 416 m
2
parc. č. 2334/44 – ostatné plochy vo výmere 100 m
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trencianske Teplice v celosti pre
EUROPEUM, a.s., ul. P. O. Hviezdoslava 79/123, Nová Dubnica za účelom výstavby nízkopodlažných bytových
2
domov za cenu 880,- Sk/m .
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Hlasovanie:

10.

Za: 7

Proti: 1 (PhDr. Kočiš)

Zdržal sa: 2 (Pšenčíková, Žbirková)

Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 125/10, byt č. 60 za
trhovú cenu formou dražby

V úvode prerokovávania tohto bodu programu primátor oboznámil prítomných z hlavnými dôvodmi, ktoré
viedli k jeho predloženiu na schválenie. Predchádzajúci nájomca bytu Jozef Rýdzi s manželkou dlhodobo neplatil
nájomné, platby za služby a príspevky do Fondu opráv, čím vznikol nedoplatok vo výške 165.399,- Sk + penále a
súdne poplatky. Dlh sa vymáha dlhodobo prostredníctvom právnickej kancelárie JUDr. Bustínovej v
Trenčianskych Tepliciach na Okresnom súde v Trenčíne. Vymoženie dlhu na základe platobného a exekučného
rozkazu je však zatiaľ nereálne pre dlhodobú nezamestnanosť a nemajetnosť Jozefa Rýdziho.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti existujú 2 riešenia tohto problému:
1. Pridelenie nájomného bytu novému nájomcovi na dobu neurčitú, ktorý by si po 2 rokoch trvania nájmu mohol
uplatniť nárok na odpredaj predmetného bytu do osobného vlastníctva, a to za cenu podľa zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov za cenu 24 808,- Sk vrátane pozemku. Dlh
predchádzajúceho nájomcu by pritom zostal naďalej nevysporiadaný.
2. Odpredaj bytu za trhovú cenu formou dražby - zákon č. 182/93 Z. z. O vlastníctve bytov a nebytových
priestorov umožňuje riešiť problém neplatičov v § 8b ods.1 písm. i , kde môže správca podať návrh na
vykonanie dobrovoľnej dražby bytu v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 ak je schválený
nadpolovičnou väčšinou vlastníkov v dome. Keďže je to majetok Mesta Trenčianske Teplice, mal by s
predajom súhlasiť v prvom rade vlastník bytu - teda Mesto Trenčianske Teplice. Formou dražby, ktorú by
realizovala realitná kancelária, by bolo možné odpredať byt za najvyššiu cenovú ponuku trhovej ceny. Takto
by sa získali finančné prostriedky na vyrovnanie dlhu na byte a Mesto Trenčianske Teplice ako vlastník bytu
by získalo ďalšie finančné prostriedky z predaja bytov. Právnická a realitná kancelária JUDr. Bustínovej koná
aj vo veci súdneho vymáhania dlhu, takže k danej problematike má všetky podklady.
Z pohľadu správcu aj vlastníka je pravdepodobne výhodnejší variant č. 2 – odpredaj cez dobrovoľnú
dražbu realitnou kanceláriou. Po stručnom zhrnutí a predstavení materiálu vyzval primátor prítomných, aby
hlasovali o predmetnom návrhu. Návrh uznesenia čítala členka návrhovej komisie Mgr. Monika Psotná.
Výsledkom hlasovania bolo prijatie nasledujúceho uznesenia.
Uznesenie č. 7/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta – odpredaj
bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 125/10, byt č. 60 za
trhovú cenu formou dražby.
Hlasovanie:

11.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/82, byt č. 27

Primátor na začiatku predstavovania tohto materiálu skonštatoval, že ide o štandardný materiál – predaj
bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu. Následne požiadal Mgr. Moniku
Psotnú o prečítanie návrhu uznesenia a poslancov o hlasovanie. Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 8/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta – bytu,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/82, byt č. 27.
Hlasovanie:

12.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Doplnenie komisie cestovného ruchu a podnikania

Tento materiál bol predložený na základe uznesenia č. 5/II/2007 zo dňa 07. 02. 2007, kedy bola
stanovená komisia pre cestovný ruch a podnikanie. Keďže jej členka Silvia Havelková sa stala pracovníčkou
Mestského úradu a zároveň garantom uvedenej komisie, v súčasnosti je komisia značne personálne oslabená.
Preto predkladateľ materiálu doporučuje rozšíriť túto komisiu o nasledovných členov:
PhDr. Miloš Nemeček - rodák z Trenčianskych Teplíc, ktorý sa v minulom roku podieľal na dôležitých
podujatiach ako Cena Karla Čapka a Hudobné leto
Ing. Martina Hoštáková - pozná pomery v oblasti cestovného ruchu, pretože pracovala na diplomovej
práci o rozvoji mikroregiónu Teplička
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Mgr. Jana Králiková - ako zástupkyňa najväčšieho podnikateľského subjektu v Trenčianskych Tepliciach,
pracovníčka kultúry a marketingu v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a. s.
Komisia by podľa návrhu mala pracovať v zložení: predseda komisie – Patrícia Temkovitz a členovia:
Denisa Murínová, Gabriela Filická, Milan Dokupil, Daniel Ježík, Miloš Nemeček, Martina Hoštáková a Jana
Králiková.
Primátor vyzval prítomných poslancov, aby sa k tomuto materiálu vyjadrili. O slovo sa prihlásili:
Patricia Temkovitz
navrhla rozšírenie komisie cestovného ruchu a podnikania o ďalšiu členku – Zuzanu Sirotnú. Dôvodov je
hneď niekoľko. Pani Sirotná je znalá problematiky, pozná podnikateľské prostredie v meste a v neposlednom
rade je rodáčkou odtiaľto a žije v tomto meste celý život.
Monika Pšenčíková
sa zaujímala o to, či sa zasadnutí komisie cestovného ruchu a podnikania pravidelne zúčastňujú všetci
jej členovia a či je medzi nimi niekto, kto absentuje najčastejšie.
Patricia Temkovitz odpovedala, že rozhodne medzi nimi taký člen je, ale na to, aby vyslovila konkrétne meno,
musela by vyhodnotiť dochádzku.
Monika Pšenčíková
na základe tejto informácie skonštatovala, že takéhoto člena je treba vylúčiť.
Do diskusie k tejto poznámke sa zapojil aj primátor, ktorý zdôraznil, že v najbližšej budúcnosti sa presne stanoví
rozsah aj forma práce tejto komisie.
MUDr. Darina Žbirková
skonštatovala, že na základe skúseností z minulého obdobia, nie je príliš vhodné, ak má nejaká komisia
príliš veľa členov.
Monika Pšenčíková
prezentovala výhradu voči zneniu návrhu uznesenia a odporučila ho zmeniť nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odvoláva Silviu Havelkovú z Komisie cestovného ruchu
a podnikania a schvaľuje nových členov Komisie cestovného ruchu a podnikania Martinu Hoštákovú, Janu
Králikovú, Miloša Nemečka a Zuzanu Sirotnú.
Primátor vyzval členku návrhovej komisie Mgr. Moniku Psotnú, aby prečítala návrh uznesenia, o ktorom
sa následne hlasovalo. Výsledkom hlasovania bolo prijatie:
Uznesenie č. 9/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach:
1.

odvoláva
Silviu Havelkovú z Komisie cestovného ruchu a podnikania

2.

schvaľuje nových členov Komisie cestovného ruchu a podnikania Martinu Hoštákovú, Janu Králikovú,
Miloša Nemečka a Zuzanu Sirotnú.

Hlasovanie:

13.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Správa hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice o vybavovaní sťažností a podnetov
občanov Mesta Trenčianske Teplice za rok 2007

Hlavný kontrolór Mesta Trenčianske Teplice Ing. Ivan Chyla predstavil prítomným predložený materiál.
Skonštatoval, že sťažnosti a podnety občanov v meste Trenčianske Teplice boli riešené v súlade so zákonom
č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach a smernice primátora mesta č. 04/2003 o prijímaní, evidovaní vybavovaní
a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb.
V meste Trenčianske Teplice prijíma a kontroluje vybavovanie sťažností a podnetov od občanov hlavný kontrolór
mesta .
V roku 2007 bola opätovne zavedená centrálna evidencia sťažností. Zaevidovaných bolo celkom 25
sťažností. Z uvedených sťažností bolo: 19 opodstatnených, 4 neopodstatnené, 1 podanie neobsahovalo
náležitosti sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach, 1 sťažnosť bola podaná emailovou poštou, 1 sťažnosť bola podaná ústne.
Ďalej prítomným predstavil rozdelenie sťažností z hľadiska ich charakteru a obsahu a samozrejme výsledky
vykonanej kontroly. Následne poslancov požiadal o vzatie materiálu na vedomie a prijatie uznesenia, ktoré
prečítala Mgr. Monika Psotná. Nasledovalo hlasovanie o návrhu a bolo prijaté nasledovné:
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Uznesenie č. 10/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Mesta
Trenčianske Teplice o vybavovaní sťažností a podnetov občanov Mesta Trenčianske Teplice za rok 2007.
Hlasovanie:

14.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Správa z vykonanej mimoriadnej kontroly Technických služieb, m.p.o. – prevádzka
Športklub Trenčianske Teplice

Obdobne ako v predchádzajúcom bode programu, hlavný kontrolór mesta v stručnosti predstavil prítomným
predložený materiál týkajúci sa vykonanej mimoriadnej kontroly prevádzky Športklubu. Oboznámil ich s predmetom
kontroly, ako i s účasťou zamestnancov Športklubu pri vykonávaní kontroly a v neposlednom rade i s pomerne
nepriaznivými výsledkami. Na záver požiadal poslancov MsZ, aby prezentovali svoje prípadné pripomienky. O slovo
sa prihlásil:
PhDr. Marián Kočiš
požiadal o potvrdenie záveru kontroly, či je daný problém v riešení.
Ing. Ivan Chyla upresnil aktuálny stav – problém bol v riešení v čase prípravy materiálu, t.č. už je vyriešený.
Keďže nikto z prítomných nemal v súvislosti s danou problematikou žiadne ďalšie otázky, nasledovalo
čítanie návrhu uznesenia (Mgr. Monika Psotná) a následné hlasovanie, na základe ktorého bolo prijaté toto
uznesenie.
Uznesenie č. 11/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu z vykonanej mimoriadnej kontroly
Technických služieb, m.p.o. – prevádzka Športklub Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:

15.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hodnotiaca správa Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007

Primátor skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že materiál obdržali poslanci vopred, mali dostatok
priestoru na jeho preštudovanie. Preto ich vyzval, aby prípadné pripomienky a otázky adresovali na p. Valovičovú
– zástupkyňu riaditeľa ZŠ, ktorá sa dnešného zasadnutia MsZ taktiež zúčastnila.
PhDr. Marián Kočiš
Skonštatoval, že predložený materiál bol prerokovaný aj na Komisii školstva, športu, kultúry a cirkvi
a neboli zaznamenané žiadne závažnejšie problémy (okrem ujednotenia názvu správy).
Vzhľadom na skutočnosť, že nikto z prítomných nemal žiadne otázky ani pripomienky, vyzval primátor
Mgr. Moniku Psotnú, aby prečítala návrh uznesenia a následne vyzval poslancov na hlasovanie. Bolo prijaté:
Uznesenie č. 12/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie hodnotiacu správu Základnej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007.
Hlasovanie:

16.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007

Primátor podobne, ako v predchádzajúcom bode programu skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že
materiál obdržali poslanci vopred, mali dostatok priestoru na jeho preštudovanie. Preto ich vyzval, aby prípadné
pripomienky a otázky adresovali pani Horilovej – riaditeľke MŠ, ktorá sa dnešného zasadnutia MsZ taktiež
zúčastnila. Podotkol, že aj tento materiál bol prerokovaný na Komisii školstva, športu, kultúry a cirkvi. Vzhľadom
na skutočnosť, že nikto z prítomných nemal žiadne otázky ani pripomienky, vyzval primátor Mgr. Moniku Psotnú,
aby prečítala návrh uznesenia a následne vyzval poslancov na hlasovanie. Bolo prijaté:
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Uznesenie č. 13/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie hodnotiacu správu Materskej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007
Hlasovanie:

17.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2006/2007

Postup pri prerokovávaní tohto bodu programu zasadnutia MsZ bol obdobný ako v predchádzajúcich dvoch
bodoch. Prítomná bola i riaditeľka ZUŠ pani Daniela Fialová, na ktorú primátor presmeroval prípadné pripomienky
k hodnotiacej správe. Zároveň využil priestor, aby sa pripojil k poďakovaniu, ktoré vyjadril poslanec Kočiš.
Poďakovanie sa týkalo veľmi kvalitnej, promptnej a v neposlednom rade i ústretovej participácie na kultúrnospoločenskom živote mesta. Zároveň obaja vyjadrili očakávanie tejto obojstranne prospešnej spolupráce i v tomto
roku. Vzhľadom na skutočnosť, že v časti diskusia neboli viac prednesené žiadne pripomienky, Mgr. Monika Psotná
prečítala znenie návrhu uznesenia, po ktorom nasledovalo hlasovanie. Výsledkom bolo prijatie:
Uznesenie č. 14/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie hodnotiacu správu Základnej umeleckej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2006/2007.
Hlasovanie:

18.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2007

Materiál o činnosti MsP za uplynulý rok 2007 v krátkosti predstavil Ing. Ján Gurín – náčelník MsP, ktorý
zároveň tento materiál predkladá. Predstavenie materiálu pozostávalo z niekoľkých častí:
- rozdelenie hodnoteného obdobia na niekoľko medzníkov, ktoré mali vplyv na čistotu a priestupkovosť
- personálne obsadenie a materiálne zabezpečenie MsP
- štatistika stavu dodržiavania verejného poriadku v meste
- rozbor kategórií priestupkov
- spôsoby riešenia priestupkov
- iné štatistické ukazovatele činnosti MsP
- prevencia kriminality
- zámery do roku 2008
Následne primátor otvoril diskusiu a požiadal poslancov o prezentáciu ich pripomienok. O slovo sa prihlásil:
PhDr. Marián Kočiš
položil primátorovi otázku, ako on vníma činnosť MsP a ako korešponduje predložená Správa o činnosti
MsP za rok 2007 s jeho osobnými skúsenosťami.
Primátor
skonštatoval, že momentálne tu nie je priestor na interpeláciu primátora týkajúcu sa činnosti MsP.
Odpovedal, že problematike činnosti MsP sa ešte bude venovať a taktiež sa k nej vyjadrí. K tomu je však
potrebné, aby mal k dispozícii všetky potrebné materiály a informácie.
Po tomto diskusnom príspevku nasledovalo čítanie návrhu uznesenia (Mgr. Monika Psotná)
a nasledovalo hlasovanie, na základe ktorého bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 15/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2007.
Hlasovanie:

19.

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rôzne

Primátor v úvode uviedol, že hlavným obsahom tohto bodu rokovania bude návrh na odvolanie
terajšieho riaditeľa TsM, m.p.o. z jeho funkcie. Hlavným dôvodom tohto kroku je transformácia spoločnosti TsM
na rozpočtovú organizáciu s účinnosťou od 01.04.2008. S transformáciou bude súvisieť i výberové konanie na
obsadenie pozície riaditeľa novej rozpočtovej organizácie. Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu.
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Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, požiadal členku návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia.
Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 16/I/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odvoláva Ing. Pavla Hollého z funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice k 31.3.2008.
Hlasovanie:

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci bodu Rôzne neboli prezentované žiadne iné príspevky a dnešný
program MsZ bol vyčerpaný, poďakoval primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

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

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

Overovatelia

MUDr. Tibor Guštafík

________________________

dňa

________________

PhDr. Marián Kočiš

________________________

dňa

________________

Zapísala:
Martina Fialová (1.-8. bod )
Mgr. Erika Tomanová (9.-19. bod )
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