Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
27. februára 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.

1.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 30. januára 2008
Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2008 – 2010 a rozpočet mesta Trenčianske Teplice
na rok 2008
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2007
Správa z vykonanej následnej kontroly Technických služieb mesta, m.p.o. – prevádzka Športklub
Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver

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 a poslankyňa Patricia Temkovitz. Za overovateľov zápisnice určil primátor MUDr. Darinu Žbirkovú
a Moniku Pšenčíkovú, za skrutátorky Martinu Fialovú a Mgr. Lenku Beznákovú, zapisovateľkou bola Mgr. Erika
Tomanová.

2.

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

Uznesenie č. 21/II/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

3.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Interpelácie poslancov
V tomto bode programu zasadnutia MsZ sa o slovo prihlásili:

Igor Murín:

Primátor:

a) Ako dopadla petícia, ktorej odovzdanie bolo avizované na 25.2.2008 a ako na ňu mesto
a primátor zareagujú ?
b) Ako zareaguje mesto a primátor na invektívy niektorých občanov a hlavne poslankyne
Patricie Temkovitz ?
Ad a)
Ad b)

Petícia doposiaľ nebola na MsÚ doručená.
Primátor vyjadril sklamanie nad tým, že pani Temkovitz neprišla na dnešné zasadnutie
MsZ i nad tým, akým spôsobom svoju neúčasť ospravedlnila. Išlo o telefonát, ktorý bol
na sekretariáte primátora prijatý cca pol hodinu pred začiatkom zasadnutia MsZ
a navyše nešlo o priame ospravedlnenie sa primátorovi, ale len odkaz pre neho. Tento
spôsob je neštandardný a stalo sa tak prvýkrát počas pôsobenia primátora vo funkcii.
Správanie poslankyne Temkovitz označil primátor za šokujúce, nakoľko sa vo
verejných vystúpeniach táto poslankyňa prezentovala ako jediná morálna, bezúhonná
a spravodlivá, ktorej všetci ubližujú. Jej správanie primátora natoľko šokovalo práve
vzhľadom na to, že rodine p. Temkovitz už niekoľkokrát vyšlo mesto v ústrety. Týkalo

1

sa to predovšetkým nesplatených záväzkov rodinnej firmy v súvislosti s daňovými
povinnosťami voči mestu. Primátor skonštatoval, že s pani Temkovitz bude naďalej
spolupracovať, lebo je to jeho povinnosť, ale ľudsky a morálne sa v tomto človeku
veľmi sklamal.

Monika Pšenčíková:

a)
b)
c)

d)
e)

Znečistenie prostredia pri Skalke – ide o katastrofálny stav. Je to o to horšie, že
toto miesto tvorí vstup do nášho mesta.
Ako bude riešené trhovisko v meste, bude zriadené náhradné ?
Reakcia na list od Ing. Magnera – sťažnosť týkajúca sa zmeny územného plánu
v časti Stanoviny. Žiada predĺžiť rokovania a prizvať na ne aj vlastníkov
dotknutých pozemkov.
Ako sa bude ďalej postupovať v prípade budovy bývalej MŠ, následne ZUŠ ?
Informovala o ozname v mestskej televízii, ktorý bol odvysielaný 27.2.2008. Išlo
o oznam petičného výboru, ktorý sa odvolával na sťažnosti občanov, že bude
zbúraná budova bývalého MsÚ a návrh, že financie, ktoré majú byť investované
do vybudovania novej kolonády, by mali byť použité na rekonštrukciu tejto
budovy. Ďalej petičný výbor poukazoval na schátranú budovu starej ortopédie
a vyzýval občanov, aby sa zúčastnili na verejnej finančnej zbierke, určenej na
rekonštrukciu a záchranu tejto budovy.

Ad a)

Primátor:

Ad b)

Ad c)

Ad d)

Ad e)

TsM, m.p.o. už spomínaný priestor Skalka vyčistili, ale nakoľko je táto oblasť
majetkom urbárnikov, je potrebné s nimi do budúcnosti dohodnúť konkrétny
mechanizmus údržby tejto lokality.
V marci 2008 sa začnú v zóne Stred búracie práce. Časť stánkov zostala
zachovaná a bude sa hľadať najvhodnejšie miesto pre ich umiestnenie.
Existuje viacero alternatív, o ktorých sa bude ešte rokovať. S trhoviskom
mesto počíta aj do budúcnosti, ale rokovania k tejto téme prebehnú až
neskôr.
Vlastníci dotknutých parciel v časti Stanoviny budú bez výnimky prizývaní
k rokovaniam o zmene územného plánu. V súčasnosti ide len o návrh tejto
zmeny a nie je definitívny. Ide len o návrh, ktorý bude možno realizovať len
za podmienky, že budú súhlasiť všetci, ktorých sa to týka. Mesto bude
postupovať v zmysle zákona.
Ambíciou vedenia mesta, ako aj komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci, je
nájsť investora, ktorý by v týchto priestoroch vybudoval Domov dôchodcov.
Podmienky zo strany mesta však musia byť stanovené tak, aby boli pre
potencionálnych záujemcov prijateľné a aby bola spolupráca výhodná pre
všetky strany.
MUDr. Tibor Guštafík potvrdil slová primátora a zdôraznil, že rekonštrukcia
tejto budovy a zriadenie Domova pre dôchodcov je ideálnym využitím týchto
priestorov.
Bývalá budova MsÚ je v stave, ktorý ohrozuje zdravie a život ľudí. Asanácia
tejto budovy je nutná a budú ju financovať investori novej zóny Stred.
S majiteľom budovy starej ortopédie je veľmi ťažká komunikácia, nakoľko sa
dlhodobo zdržiava v Španielsku. Mesto mu chce za nekonanie vo veci
rekonštrukcie, príp. asanácie budovy udeliť pokutu, avšak zo zákona existuje
veľké množstvo podmienok, ktoré musí mesto splniť, aby pokutu mohlo
udeliť. Navyše majiteľ tejto nehnuteľnosti nemá záujem ani o jej predaj, čo
celú situáciu ešte viac komplikuje.

Igor Murín:

Primátora oslovil s opätovnou žiadosťou, aký ma názor na invektívy zo strany poslankyne
Temkovitz a bývalého poslanca MsZ pána Striešku.

Primátor:

26.2.2008 sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta s poslancami MsZ, kde im bol podrobne
prezentovaný návrh rozpočtu mesta na rok 2008 a kde bol vysvetlený i princíp programového
plánovania. Následne bola otvorená diskusia k téme, kde boli podrobnejšie vysvetľované
jednotlivé okruhy. Pani poslankyňa sa na stretnutí nezúčastnila bez udania dôvodu. Spôsob,
akým ospravedlnila svoju dnešnú neúčasť na zasadnutí MsZ je viac ako diskutabilný. Obraz
nech si urobí každý občan sám.
K vyjadreniam pána Striešku – primátor vyzval bývalého poslanca, aby predložil konkrétny
dôkaz (papier), ktorý by jasne potvrdzoval jeho vyjadrenia na tému predaja pozemkov zóny
Stred. Prehlásil, že ak taký nemá k dispozícii, potom ho pokojne môže nazvať klamárom.

PhDr. Marián Kočiš:

a) Občania Ing. Magner s manželkou, pani Pilátová a pán Barát – vyjadrili obavy
nad skutočnosťou, že boli dotknuté ich vlastnícke práva k pozemkom v časti
Stanoviny. Poslanec nežiadal vyjadrenie k tomuto bodu, nakoľko ho už
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primátor poskytol. Išlo len o informáciu a prezentáciu pripomienky od
občanov.
b) Žiadal primátora o poskytnutie informácií týkajúcich sa projektov, ktoré by
mestu umožnili čerpať prostriedky z fondov EÚ.
c) Poukázal na predvolebný sľub primátora: „Vrátiť mestu jeho lesk“ a zároveň
poukázal na sťažnosti, pripomienky a podnety občanov, ktoré sa týkali
predovšetkým sídliska Štvrť SNP. Občania sa sťažujú na neúnosný
neporiadok a navrhujú častejší vývoz odpadkov, alebo umiestnenie väčšieho
počtu nádob na komunálny odpad. Chýbajú im aj malé odpadkové koše na
trase Amadeus – Bytový podnik. Poukazujú na neutešený stav detských ihrísk
a trávnikov – ide o stav poškodzujúci zdravie detí a znemožňujúci využitie
týchto priestranstiev. V neposlednom rade požadujú zmenu aktuálneho stavu
komunikácií a chodníkov, kde je v súčasnosti množstvo výtlkov a jám a to i na
miestach, ktoré boli opravované minulý rok. V súvislosti s touto skutočnosťou
navrhujú reklamáciu vykonaných prác. Nabáda vedenie mesta, aby sa
zamyslelo aj nad oblasťou existencie psov na sídlisku – na jednej strane
existujú problémy súvisiace so znečisťovaním mesta, no na druhej strane robí
mesto pre „psíčkarov“ žalostne málo. Na záver poslanec Kočiš poukázal na
neporiadok a znečistenie lokality Skalka, na ktoré upozorňoval už pred rokom.
Primátor:

Ad a)
Ad b)
Ad c)

Primátor skonštatoval, že k tomuto bodu sa už vyjadril a ubezpečil občanov, že ich
vlastnícke práva nebudú nijako dotknuté a všetci budú prizvaní k predmetným rokovaniam.
Odpovede na tieto otázky budú občanom dané ešte na tomto zasadnutí MsZ v bode
Rôzne.
Čo sa týka problémov na sídlisku, je to široká problematika a mesto si je vedomé
problémov, ktoré sa tejto lokality týkajú. K neporiadku na sídlisku primátor skonštatoval, že
bude dohodnuté pracovné stretnutie s riaditeľom TsM Ing. Hollým a náčelníkom MsP Ing.
Gurínom, ktorého cieľom bude vyriešenie tohto problému.
Z pohľadu financií primátor skonštatoval, že na rekultiváciu sídliska bola v rozpočte
vyčlenená čiastka 300 000,- Sk. Rovnako boli vyčlenené prostriedky aj na výmenu
pieskovísk. Existujú tu však aj problémy nevysporiadaného vlastníctva k pozemkom na
sídlisku, ktoré sa v súčasnosti riešia v rámci ROEPu. Občania majú do 29.2.2008 možnosť
prihlásiť sa k pozemkom, ktoré vlastnia a ktoré nemôžu z užívať, nakoľko ich užíva mesto.
Najskôr musí mesto vyriešiť tento stav a potom je možné postupovať ďalej.
Ďalej primátor uviedol, že na ďalšie časti poslancových interpelácií, mu bude odpovedané
písomne.

Monika Pšenčíková:

Poslankyňa upozornila na poškodenia dlažby na Pešej zóne – chýbajúce kocky pri
poklopoch kanalizácie a na trase k Vláre.

Primátor:

Potvrdil tento stav a ubezpečil občanov, že v dohľadnej dobe bude problém vyriešený.

MUDr. Darina Žbirková:

a)

b)

Potvrdila, že aj jej boli doručené vyššie spomínané listy od manželov
Magnerových, pána Baráta a pani Pilátovej, ktoré súviseli s návrhom nového
územného plánu mesta. Ubezpečila ich, že skutočne nemusia mať obavy
súvisiace s dotknutím ich vlastníckych práv k predmetným pozemkom.
Je v pláne umiestniť do nového Domova dôchodcov, ktorý by mal byť
postavený v budove bývalej MŠ, aj terajší obyvatelia ZOS ?

MUDr. Tibor Guštafík:

Ad b)

V súvislosti so zriadením Domova dôchodcov existuje viacero alternatív.
Veľa závisí aj od toho, či bude zaradený do siete zariadení VÚC alebo nie.
Ak bude zaradený, jeho financovanie bude prebiehať v rámci rozpočtu
VÚC. Ak sa tak však nestane, bude ho financovať priamo investor. Preto je
nutné stanoviť podmienky tak, aby boli akceptovateľné pre mesto
i budúceho investora.
Poslanec využil tento priestor aj na to, aby sa vyjadril k petícii Ing.
Pavlackého, ktorá ho veľmi irituje, nakoľko sa o výstavbe bazénu hovorilo
minimálne 8 mesiacov dozadu. V petícii sa uvádza množstvo klamstiev
a neprávd. Zdôrazňuje, že vždy je nutné hovoriť nielen A, ale aj B.
Zopakoval, že nikomu neboli predané pozemky ani budovy spôsobom, ako
bolo v poslednom období prezentované. Zmluvne bolo všetko ošetrené tak,
že investori sa zaviazali ku konkrétnym plánom a zámerom. Ak nebudú
z ich strany dodržané, bude ich mesto sankcionovať.

Monika Pšenčíková:

Upozornila na to, že o slovo sa prihlásil pán Strieška.
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PhDr. Marián Kočiš:

Prehlásil, že by bolo férové, keby mu MsZ udelilo slovo.

Ing. Peter Strieška:

Skonštatoval, že by sa o slovo prihlásil aj skôr, ale mal obavy, že by mu poslanci
MsZ sediaci po ľavici primátora neudelili slovo. K problematike predaja pozemkov
zóny Stred skonštatoval, že ponuka na ich kúpu existovala, ale na prerokovanie na
zasadnutí MsZ sa nedostala a nebola prerokovaná ani na komisii výstavby. Uviedol,
že možno v šuflíku primátorovho stola aj konkrétna ponuka bola, ale nedostala sa
ďalej. Vzhľadom na túto skutočnosť sa ohradzuje proti označeniu klamár. Na záver
dodal, že za 11 miliónov Sk sám vyasfaltuje predmetnú plochu pre firmu Opera.
Poslanec k diskutovanej téme uviedol, že on ako bývalý poslanec MsZ a celé bývalé MsZ
(boli v ňom aj MUDr. Žbirková, p. Pšenčíková, Ing. Strieška) diskutovali o predaji
predmetných pozemkov za najvyššiu možnú cenu, ale konkrétna ponuka nebola predložená.
Ďalej upozornil na to, že už 25 rokov na túto lokalitu poukazujú občania a ide prevažne
o negatívne ohlasy. Teraz, keď má záujem niekto vybudovať nové moderné centrum bývania a
služieb, zrazu sa vynorili mnohé neopodstatnené námietky. Je potrebné, aby sa situácia
v meste konečne upokojila.
Pán Ďurina sa vyjadril aj k petícii týkajúcej sa výstavby bazénu. Spomenul, že sa osobne
stretol s Ing. Pavlackým a zistil, že mnohé podstatné skutočnosti mu nie sú známe.

Peter Ďurina:

Igor Murín:

Skonštatoval, že nechápe, kde je problém. Veď tu bude vybudované nové moderné centrum.

O slovo sa prihlásil Ing. Pavlacký:

Primátor:

Odpovedal, že budova bývalého MsÚ bude skutočne zbúraná, nakoľko ohrozuje zdravie a život
ľudí.

MUDr. Darina Žbirková:

Primátor:

Reagovala na vystúpenie Ing. Pavlackého a uviedla, že výstavba bazénu už bola
schválená a rozhodnutie sa nedá vrátiť späť. Čo sa týka budovy bývalého MsÚ – už
za primátora Modranského boli vyhotovené statické posudky, ktoré jasne hovorili
o riziku zbortenia budovy.

Oznámil Ing. Pavlackému, že nemá význam diskutovať o veciach, o ktorých už spolu rokovali. Ak
by mal záujem, môže sa s ním primátor znova stretnúť a znova mu podrobne situáciu vysvetliť.
Primátora zaujímalo, prečo sa Ing. Pavlacký nevyjadril k problematike v rámci pripomienkového
konania. Skonštatoval tiež, že Ing. Pavlacký uvádza v petícii nepravdivé informácie – výstavba
bazénu na mieste kostola, zrušenie fontány a pod.

Ing. Pavlacký:

Ing. Boris Ancin:

4.

Ohradil sa proti vyjadreniam poslanca Ďurinu. Skonštatoval, že výstavba
bazénu je scestná a bazén nezapadá do daného prostredia. Opakovane
vyzýval predstaviteľov mesta, aby sa nad touto problematikou opätovne
zamysleli. Ďalej sa spýtal, či sa bude budova bývalého MsÚ zbúraná.

Odpovedal na primátorovu otázku súvisiacu s pripomienkovým konaním – nevyjadroval sa
preto, lebo dúfal, že výstavba nebude schválená. Nechápal, o akých klamstvách v petícii
primátor hovorí.
Po tomto vystúpení opustil rokovaciu miestnosť.
Na margo petície k výstavbe bazénu uviedol, prečo nebola spísaná petícia aj v prípade
budovania bazénu v Hoteli Slovakia ?

Správa o kontrole plnenia uznesení zo
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 30.01.2008

zasadnutí

Mestského

zastupiteľstva

Hlavný kontrolór mesta odprezentoval predložený materiál a požiadal poslancov, aby vyslovili
prípadné pripomienky. Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a námietky, hlavná
kontrolór mesta požiadal poslancov o prijatie uznesenia v takom znení, ako je uvedené v návrhu. Následne
členka návrhovej komisie Ing. Dagmar Ďatková prečítala text návrhu uznesenia a primátor zahájil hlasovanie. &bolo
prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 22/II/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 30.01.2008.
Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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5.

Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2008 – 2010 a rozpočet mesta
Trenčianske Teplice na rok 2008

Materiál k tomuto bodu predstavil primátor, pre ľahšiu orientáciu a lepšie pochopenie bola použitá aj
prezentácia pomocou dataprojektora. Primátor uviedol, že v súlade s ustanovením § 11, ods. (4), písm. b) zákona
SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladá na rokovanie MsZ
v Trenčianskych Tepliciach návrh viacročného rozpočtu na roky 2008 – 2010 a návrh rozpočtu na rok 2008. Obidva
predložené návrhy boli vypracované v zmysle zákona č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Viacročný rozpočet obsahuje
príjmy a výdavky mesta na roky 2008, 2009 a 2010, pričom údaje týkajúce sa rokov 2009 a 2010 nie sú záväzné,
nakoľko rozpočet sa schvaľuje každý rok. V ďalších častiach prezentácie materiálu vysvetlil štruktúru rozpočtu
a venoval sa aj niektorým konkrétnym oblastiam – zvýšenie podpory cestovného ruchu na 1 118 tis. Sk; oblasti
športu a kultúry na 2 676 tis. Sk; balík vyhradený pre grantový systém – 200 tis. Sk a balík vyhradený len pre
seniorov – 200 tis. Sk. Ďalej hovoril o modernizácii infraštruktúry mesta – rekonštrukcia verejného osvetlenia,
výstavba Pešej zóny – V. etapa a rozšírenie III. etapy, rekonštrukcia chodníka na ulici 17. novembra, rekonštrukcia
strechy športového areálu ZŠ, rekonštrukcia MŠ, dokončenie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice a budovy nového
MsÚ, dobudovanie detského ihriska v kúpeľnom parku. Zdôrazňoval tiež vyčlenenie balíka financií na rôzne projekty.
Na záver prezentácie požiadal poslancov, aby vyslovili svoje príspevky do diskusie. O slovo sa prihlásili:
Ing. Dagmar Ďatková:

Doplnila, že materiál bol prerokovaný aj na zasadnutí komisie pre financie,
hospodárstvo a majetok a zo strany jej členov, ani zo strany občanov neboli
zaznamenané žiadne pripomienky alebo výhrady. Okrem toho sa 26.2.2008
uskutočnilo aj pracovné stretnutie predstaviteľov mesta s poslancami MsZ, kde
sa
venovali problematike predkladaného rozpočtu. Poslanci nemali žiadne výhrady,
1
poslankyňa sa nevyjadrila (neúčasť na stretnutí).
Ing. Ivan Chyla:

Rozpočet mesta pre rok 2008 zohľadňuje dikciu zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 10.
Zabezpečuje krytie všetkých záväzkov a povinností mesta. Je potrebné vyzdvihnúť
skutočnosť, že najväčšia časť rozpočtu je určená na rozvoj mesta, čo pokladá za
pozitívne. Za ďalšie pozitívum pokladá zavedenie programového rozpočtovania, ktoré
v súlade s novým informačným systémom umožní okamžité sledovanie a operatívne
intervenovanie do systému.

Monika Pšenčíková:

Prezentovala svoje výhrady voči mzdovým nákladom zamestnancov MsÚ, ktoré sa jej
zdali byť vysoké a naopak navrhovala zvýšenie čiastky rozpočtu, ktorá bola určená na
mzdy pedagogických pracovníkov ZUŠ o 60 tis. Sk.

Primátor:

V roku 2007 mesto minulo na svoju správu 18,5 mil. Sk, v roku 2008 je v rozpočte vyčlenených
16,9 mil. Sk. Pritom pribudol nový zamestnanec – hlavný kontrolór. Primátor uviedol, že z toho
vyplýva, že sme na exekutíve ušetrili 2 mil. Sk, resp. že šetríme sami na sebe.
Ďalej skonštatoval, že platy zamestnancov v školách – a nielen v ZUŠ – sú problémom celého
školstva. Navrhol vyhodnotiť platy zamestnancov ZUŠ v polroku a potom sa rozhodne o prípadnom
zvýšení prostriedkov v balíku určenom na mzdy zamestnancov ZUŠ. Poslankyňa Pšenčíková
s týmto návrhom súhlasila.

PhDr. Marián Kočiš:

Uviedol, že schvaľovanie rozpočtu mesta patrí k najdôležitejším bodom, ktoré sa na
zasadnutiach MsZ prerokovávajú. Skonštatoval, že za niektoré body v rozpočte by
zdvihol aj obe ruky, ale má aj dosť výhrad:
a) Na štúdie realizovateľnosti bol vyčlenený pomerne rozsiahly balík – 8 mil. Sk,
pritom mnohé projekty sú diskutabilné, hlavne z hľadiska ich zmysluplnosti ich
realizácie a o cenách samotných projektov by sa tiež dalo diskutovať. Ako príklad
uviedol projekt na výstavbu sociálnych bytov v Szegedyho dvore. Ďalej projekt
nového námestia a kolonády – vizualizácia, kde ho zaujímalo predovšetkým to,
kto projekt objednal a kto ho zaplatí. Zastáva totiž názor, že hlavným investorom
by mali byť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (ďalej len KTT, a.s.), pretože je ešte
veľmi otázne, či mesto dostane financie z fondov EÚ. Na margo budovania novej
kolonády uviedol, že mesto vrátilo do vrecka KTT, a.s. to, čo dali KTT, a.s. za
kúpu spoločnosti Slovakia, a.s. Trvá na tom, že mesto by nemalo byť hlavným
investorom tejto výstavby a iniciátorom projektu. Vyslovil obavy z toho, že náklady
na zhotovenie projektu a samotnú výstavbu budú znášať občania, vo forme
zvýšených mestských poplatkov.
b) Zrekapituloval obchodné aktivity mesta, kde uviedol, že predaj zóny Stred ani
zďaleka nepokryje výstavbu Pešej zóny a predaj jedného z najlukratívnejších
pozemkov v SR - pri Pitnom prameni nepokryje vybudovanie detského ihriska
v kúpeľnom parku.
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c)

Primátor:

Skonštatoval, že mesto je v oblasti nákladov spojených s prevádzkou a činnosťou
MsÚ rozšafné – spomenul výdavky MsÚ na poštovné, telefónne poplatky,
internet.
Poslanec ďalej dvakrát citoval primátora – išlo o výrok na zasadnutí MsZ v decembri
2007 a v predvolebnej upútavke.

Ad a) Ceny štúdií a externých služieb, t. j. projektov, expertíz a posudkov sa robia len odhadom
a vychádza sa z verejného obstarávania a z porovnateľných investícií.
Výstavba sociálnych bytov v Szegedyho dvore boli v rámci rozpočtu prezentované
výhľadovo na rok 2009. Táto oblasť sa ešte len bude riešiť. Išlo len o informáciu. Mesto je
prístupné aj konkrétnym alternatívnym riešeniam.
Projekt vizualizácie námestia a kolonády – prostriedky na výstavbu budú čerpané z fondov
EÚ. Projekt sa môže spustiť o pol roka a možno neskôr.
Primátor zdôraznil, že nie je pravda, že výdavky mesta na zhotovenie projektov a samotnú
výstavbu v konečnom dôsledku zaplatia občania, pretože kapitálové výdavky možno
financovať len z predaja majetku mesta.
Ad b) Ak by bol pozemok jedným z najlukratívnejších v SR, bol by oň enormný záujem. No 25 rokov
si ho nikto nevšimol.
Ad c) Primátor v krátkosti uviedol príklady nákladov na poštovné (zasielanie daňových výmerov,
výzvy a pod.), uviedol prepočet cien telefonických hovorov na 1 zamestnanca denne pri
volaní na mobilný telefón a taktiež vyzval poslanca Kočiša, aby predložil ponuku
výhodnejšej služby poskytovania internetu, ako má úrad k dispozícii teraz.

Poslankyňa Ing. Dagmar Ďatková opustila rokovaciu miestnosť.

Skonštatoval, že ako človek, ktorý podniká 15 rokov, oceňuje tento návrh rozpočtu,
pretože je veľmi ťažké stanoviť vopred, čo sa bude diať a koľko financií bude potrebné
investovať a aký finančný prínos to naopak bude mať. Zdôraznil, že z rozpočtu
má
veľmi dobrý pocit, nakoľko ide o plánovanie činností, budovanie a nie na
vyčkávanie toho, čo bude.
Na spestrenie a na margo pripomienok poslanca Kočiša ohľadom telefonických
poplatkov uviedol, že istý generálny riaditeľ a predseda predstavenstva istej
spoločnosti v Trenčíne vydal v uplynulých dňoch manuál na telefonovanie, ktorým
sa musia riadiť všetci zamestnanci. O každom telefonáte musia viesť veľmi podrobné
záznamy. Považuje to za smiešne a je rád, že na MsÚ sa zatiaľ týmto smerom nejde.

MUDr. Tibor Guštafík:

Poslankyňa Ing. Dagmar Ďatková prišla do rokovacej miestnosti.

Zopakoval, že predložený návrh rozpočtu spĺňa všetky dikcie zákona a trvá na svojom
názore a odbornom stanovisku, že predložený návrh rozpočtu je skutočne dobre
spracovaný.

Ing. Ivan Chyla:

PhDr. Marián Kočiš:

Primátor:

Ubezpečil poslanca Kočiša, že stav názorovej jednofarebnosti MsZ rozhodne nechce, ale žiada
ho, aby konkrétne uviedol, ktoré položky v návrhu rozpočtu sú zlé.

PhDr. Marián Kočiš:

Primátor:

Peter Ďurina:

Akceptuje, že väčšina poslancov má iný názor ako on, ale považuje za svoje právo,
prezentovať svoje názory, aj keď sa odlišujú od väčšiny. Spýtal sa primátora, či chce
mať MsZ názorovo jednofarebné.

Uviedol, že sa jedná predovšetkým o problematiku Szegedyho dvora a o investície do
kolonády. V súvislosťou s kolonádou ho zaujímalo, prečo KTT, a.s. neinvestovali do
projektu spomínané 3 mil. Sk, ale urobilo tak mesto?

Ak by projekt kolonády financovali KTT, a.s., nemali by šancu získať financie z fondov EÚ, pretože
ide o akciovú spoločnosť. Mesto túto možnosť má.
Zdôraznil, že je nutné, aby sa mesto uchádzalo o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov,
pretože KTT, a.s. ako súkromný podnikateľský subjekt túto možnosť nemajú. Podľa neho je
nová kolonáda pekným projektom.

Nakoľko nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky a príspevky do diskusie, primátor požiadal Ing.
Dagmar Ďatkovú o prečítanie návrhu uznesenia. Následne vyzval poslancov, aby o tomto návrhu hlasovali. Podľa
výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 23/II/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach:
a)

berie na vedomie
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Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2008 – 2010
b)

schvaľuje
Rozpočet mesta Trenčianske Teplice rok 2008, vrátane rozpočtových organizácii mesta:
- Bežné príjmy celkom 60 883 tis. Sk
- Bežné výdavky celkom 60 815 tis. Sk
- Kapitálové príjmy celkom 60 000 tis. Sk
- Kapitálové výdavky celkom 57 361 tis. Sk
- Bežný transfer prísp. org. 2 143 ti. Sk

c)

ukladá MsÚ v Trenčianskych Tepliciach:
- rozpísať schválený rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2008 v súlade so zákonom NR SR č.
583/2004 Z. z.
- vypracovať zámery a ciele Programov a prerokovať ich v Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok
do 30. 6. 2008

Hlasovanie:

6.

Za: 8

Proti: 1 (PhDr. Kočiš)

Zdržal sa: 0

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok
2007

Ing. Chyla predstavil predložený materiál a doplnil, že ho predkladá v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z.
v znení neskorších predpisov O obecnom zriadení § 18 f písmeno e.
Kontroly boli vykonané v súlade so schváleným plánom práce hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice
Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach na obdobie od 01.10.2007 do 31.12.2007 a jedna mimoriadna
kontrola Technických služieb m.p.o., prevádzka „Športklub“ na základe požiadania. Základnou a v hierarchii kontrol
najdôležitejšou kontrolou je kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva, ktorá bola vykonávaná po celý rok
2007 aj v dobe, kedy pozícia HK nebola obsadená. Z uvedených kontrol bola vypracovaná správa, ktorá bola
prerokovaná Mestským zastupiteľstvom. Ostatná kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na kontrolu
zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti narábania s majetkom v meste Trenčianske Teplice. Následne vyzval
poslancov k predneseniu príspevkov do diskusie. Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, požiadal
primátor Ing. Ďatkovú o prečítanie návrhu uznesenia a následne o hlasovanie za prijatie tohto návrhu. Bolo prijaté:
Uznesenie č. 24/II/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2007.
Hlasovanie:

7.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Správa z vykonanej následnej kontroly Technických služieb mesta m.p.o. – prevádzka
Športklub Trenčianske Teplice

Následná kontrola prevádzky Športklubu, ako uviedol Ing. Chyla, bola vykonaná dňa 7.2.2008 na základe
nedostatkov zistených pri mimoriadnej kontrole zo dňa 18.12.2007. Pri následnej kontrole prevádzky Športklubu
neboli zistené žiadne nedostatky a všetky nedostatky zistené pri mimoriadnej kontrole boli odstránené.
Do budúcnosti je nutné, aby ekonomický úsek nadriadenej zložky venoval viac pozornosti kontrole uvedenej
prevádzky. Na záver upresnil, že zápis z následnej kontroly bol prečítaný a odsúhlasený v koncepte zúčastnených
osôb. Hlavný kontrolór požiadal poslancov o prezentáciu príspevkov do diskusie a schválenie uznesenia v takom
znení, ako je uvedené v návrhu. O slovo sa prihlásil:
PhDr. Marián Kočiš:

Poukázal na gramatickú chybu v materiále - v priezvisku pani Makišovej, kde bolo
chybne uvedené „y“ namiesto „i“.

Hlavný kontrolór sa za chybu ospravedlnil. A skonštatoval, že doposiaľ ho na ňu nikto neupozornil. Nakoľko
už nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, požiadal primátor Ing. Ďatkovú o prečítanie návrhu
uznesenia a následne o hlasovanie za prijatie tohto návrhu. Bolo prijaté:
Uznesenie č. 25/II/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu z vykonanej následnej kontroly
Technických služieb mesta, m.p.o. - prevádzka Športklub Trenčianske Teplice.
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Hlasovanie:

8.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rôzne
Stav pripravenosti projektov pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych nástrojov
Európskej únie

Primátor v tomto bode programu zhrnul základné informácie predloženého materiálu. Išlo o prezentáciu
konkrétnych projektov a taktiež o prezentáciu stavu ich pripravenosti pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.
Hovoril o projekte vybudovania informačného centra cestovného ruchu – bližšie podmienky k projektom
tohto typu budú zverejnené v marci 2008, ale už prebehla komunikácia s mikroregiónom Ostržsko o plánovanej
spolupráci.
Ďalším projektom je realizácia komplexnej propagácie mesta – možnosť financovania z fondov EÚ je možná
len v prípade, že sa preukáže aktívne zmluvné partnerstvo s inými obcami regiónu.
Projekt budovania a modernizácie verejného osvetlenia – súvisiace aktivity: audit verejného osvetlenia,
vykonanie verejného obstarávania a spracovanie projektu rekonštrukcie, stavebné povolenie – mesto musí mať
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy ku všetkým pozemkom, na ktorých sa projekt bude realizovať; vykonanie
verejného obstarávania na vykonanie prác a spracovanie rozpočtu projektu.
Projekt výstavby námestia a kúpeľnej kolonády – problematiky už bola prerokovávaná.
Projekt rekonštrukcie ZŠ – súvisiace aktivity: vykonanie verejného obsatrávania na zameranie stavebných
objektov (vykonané v januári 2008); zameranie objektov (dokončené 19.2.2008); verejné obstarávanie na
spracovanie projektu rekonštrukcie; stavebné povolenie - mesto musí mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy ku
všetkým pozemkom, na ktorých sa projekt bude realizovať; vykonanie verejného obstarávania na vykonanie prác
a spracovanie rozpočtu projektu.
Projekt asistencie nezamestnaným – poskytovanie nadštandardných služieb v sociálnej oblasti – v decembri
2007 bol projekt schválený Fondom sociálneho rozvoja, avšak finančné prostriedky sa rozdeľovali podľa poradia
projektov, čím sa projekt dostal pod čiaru. Tento projekt je možné opätovne poslať v júni 2008.
Projekt
územnoplánovacej dokumentácie zóny Stanoviny – projekt bol schválený a prebehlo aj verejné obstarávanie na dodanie
služieb.
Projekt mobilného jazykového laboratória – projekt bol podaný v júni 2007, avšak stanovisko MŠ SR bolo
zamietavé.
Projekt elektronizácie jedálne ZŠ - projekt bol podaný v júli 2007, avšak stanovisko MŠ SR bolo zamietavé.
Projekt rekonštrukcie bazénu ZŠ - projekt bol podaný v máji 2007, avšak stanovisko MŠ SR bolo zamietavé.
Projekt modernizácie web stránky ZŠ a elektronickej žiackej knižky – bol podaný v júni 2007 a bol úspešný;
v súčasnosti je už zrealizovaný.
Projekt zberného dvora a kompostoviska – bol podaný v auguste 2007, ale nebol schválený.
Projekt rekonštrukcie káblových rozvodov – štúdia bola vypracovaná v septembri 2007 a projekt už
prebehol.
Projekt predbežnej štúdie revitalizácie kúpeľného parku - štúdia bola vypracovaná v septembri 2007
a projekt už prebehol.
Projekt vybudovania detského ihriska v kúpeľnom parku – bol zrealizovaný v r. 2007 a jeho dokončenie sa
očakáva v r. 2008.
Projekt mikrotržnice – bol podaný v októbri 2007, ale nebol schválený.
Projekt založenia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička - MAS bola založená 9.11.2007
a 12.12.2007 bola riadne zaregistrovaná na MV SR pod č. VVS/1-900/90-31129.
Projekt vypracovania integrovanej stratégie mesta – bol podaný v novembri 2007 a bol schválený.
Projekt kamerového systému – bol podaný v decembri 2007.
Po prezentácii materiálu primátor otvoril diskusiu a požiadal poslancov o príspevky. O slovo sa prihlásili:
MUDr. Darina Žbirková:
Primátor:

Poukázala na nevyhnutnosť revitalizácie kúpeľného parku

Skonštatoval, že mestoi je vedomé tohto katastrofálneho stavu a má záujem túto situáciu riešiť.
V súvislosti s touto skutočnosťou už kontaktovalo KTT, a.s. a vyzvalo ich k náprave stavu.

PhDr. Marián Kočiš:

Zaujímal sa o dôvody, ktoré viedli k tomu, že niektoré podané projekty neuspeli.

Ing. Vetrecin:

Hlavným dôvodom nebola nízka kvalita spracovania projektov – s výnimkou projektu
elektronizácie jedálne ZŠ. Jednoducho sa naše projekty v poradí ocitli pod čiarou.

Peter Ďurina:

Dodatok k revitalizácii kúpeľného parku: je to veľmi krásny priestor. Ideálne by bolo, keby
primátor inicioval stretnutie s vedením KTT, a.s. a aby sa situácia riešila.

PhDr. Marián Kočiš:
Primátor:

Zaujímal sa o stav možnosti člnkovania na jazere.

Uviedol, že pôvodne chýbali súhlasné stanoviská niektorých inštitúcií, ale teraz už je všetko
v poriadku. Pán Porubčan prisľúbil, že od 1. mája 2008 už bude táto možnosť realitou.
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Peter Ďurina:

Primátor:

Doplnil primátorove slová a potvrdil, že od 1. mája 2008 bude reálne existovať možnosť
člnkovania sa na jazere.
Poslancom MsZ oznámil, že mesto obdržalo korešpondenciu od správcu konkurznej podstaty
v Nemecku a pohľadávka spoločnosti Technokom bola akceptovaná.

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, požiadal primátor Ing. Ďatkovú
o prečítanie návrhu uznesenia a následne o hlasovanie za prijatie tohto návrhu. Bolo prijaté:
Uznesenie č. 26/II/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Stav pripravenosti projektov pre čerpanie
prostriedkov zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie.
Hlasovanie:

9.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver

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. Darina Žbirková

________________________

dňa

________________

Monika Pšenčíková

________________________

dňa

________________

Zapísala:
Mgr. Erika Tomanová
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