Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného
dňa 28. mája 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.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 26.03.2008
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice na 2. polrok
2008
Delegovanie zástupcov mesta do Rady školy Základnej umeleckej školy v Trenčianskych
Tepliciach
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č.
108/X/2006
Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Trenčianske Teplice m.p.o. za rok 2007
Návrh na odpredaj alikvotných podielov na pozemku parc. č. 1790/4
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta novovytvorená parc. č. 708/6
Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach na zariadeniach domu a pozemku SNP 681/81, byt č. 8 za cenu
stanovenú zák. č. 182/93 Zb.
Správa o výsledkoch kontroly vykonanej v spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice
Správa o kontrole Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach
Rôzne
Záver

Bod č.1.

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 poslanec Igor Murín. Za overovateľov zápisnice určil
primátor MUDr. Darinu Žbirkovú a Petra Ďurinu, za skrutátorky Martinu Fialovú a Mgr. Lenku
Beznákovú, zapisovateľkou bola Erika Malková.

Bod č.2.

Schválenie Programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Pripomienky k programu nemal nikto z prítomných, prijaté bolo nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 38/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Bod č.3.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Interpelácie poslancov

PhDr. Kočiš:
1. električka – zľava pre seniorov nad 70 rokov
2. manželia Drgoncovi - žiadosť o nápravu stavu domu po zatekaní – otázka riešenia
3. spolupráca s Kúpeľmi Trenčianske Teplice (ďalej len KTT a.s.) sa zlepšuje, stav parku by sa
mal prediskutovať s vedením, park je v zlom stave , ako aj i lavičky a smetné koše
4. presťahovanie MsÚ, do novej budovy inštalovať bustu Štefánika
5. potreba riešenia verejného WC, riešenie starého cintorína a zvlášť hrobky rodiny Gopfert,
ktorá na našom území zanechala budovu Vilu Terezu
6. obelisk pri OD Termál – vypadaná a polámaná dlažba, po dažďoch zostáva voda
7. člnkovanie na jazere v parku – je to ešte reálne?
p. Pšenčíková:
1. prvá interpelácia sa zaoberá listom p. Filickej v nemenovanom plátku, v ktorom sa píše, že
zanikla komisia pre cestovný ruch a podnikanie. Nie je to pravda, pretože pani Patrícia
Temkovitz je stále šéfkou komisie a mala by sama navrhnúť piatich členov komisie.
2. otázka na p. primátora sa týkala zmluvy o prevode CP medzi Kúpeľmi Trenčianske Teplice
a.s. a Mestom Trenčianske Teplice, či bola podpísaná.
3. Problémom je detské ihrisko v parku, resp. pokosenie trávy okolo ihriska, pretože sa tam
nachádza veľa kliešťov.
Primátor :
Električka je súčasťou železničnej siete ŽSR, mali sme s nimi dve rokovania, na ktorých sa hovorilo aj
o ich strate 7 – 8. mil. Sk. Táto strata je obrovská, mesto má záujem pomôcť, ale pre nás je
neprípustné investovať 3 mil. Sk. Samozrejme, že osloví ŽSR so žiadosťou na zľavu pre dôchodcov,
tak ako je to i pri klasických vlakových spojeniach.
Manželia Drgonoví - komunikácia s nimi trvá, bol urobený znalecký posudok o kvalite izolácie domu,
problém rieši stavebný úrad.
Situácia v parku – primátor pošle oficiálny list KTT a.s., ktorý môžu podpísať i všetci poslanci.
K problému verejného WC konštatoval, že bolo na autobusovej zástavke v budove Pekárne, avšak sa
zmenil majiteľ. Mesto Trencianske Teplice vynakladalo na prevádzku WC 450 tis. Sk, čo je dosť veľká
čiastka k počtu návštevníkov mesta.
Uvedený podnet je dobrý, situáciou starého cintorína sa bude mesto zaoberať, taktiež riešením
dezolátneho stavu hrobky rodiny Gopfert. Uvedené je určite aj inšpiráciou pre riaditeľa TSM Ing.
Slotíka.
Termál a okolie – toto územie nie je majetkom Mesta Trencianske Teplice, majiteľom je súkromná
osoba, konkrétne Ing. Malko, ktorého sme už vyzvali aj ohľadom buriny a kosenia trávy na tomto
pozemku.
Ku člnkovaniu na jazere sa primátor vyjadril, že poobede volal s p. Porubčanom, ktorý mu potvrdil, že
stavebné povolenie už dostali, bolo vydané našim úradom. Mólo je už vymerané a vytýčené. Avšak sa
mu vyskytol byrokratický problém, pretože musí mať plavčíka.
Zmluva o prevode CP a.s. SLOVAKIA, bude podpísaná na budúci týždeň, pretože je potrebné vyriešiť
viaceré účtovné nezrovnalosti, súvisiace s v minulosti uhradenými nevykonanými prácami
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V súvislosti s detským ihriskom v parku primátor informoval prítomných o vandalizme – niekto odpílil
striešku jednej preliezačky.

Bod č. 4

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 26.03.2008

Materiál odprezentoval hlavný kontrolór mesta Ing. Chyla .
P. Pšenčíková požiadala o podrobnejšiu informáciu o plnení uznesenia č. 31/III/2008 – prenájom
športového areálu.
Prednostka informovala o priebehu výberového konania. Vzhľadom na nízku úroveň prezentácií
uchádzačov komisia odporučila, aby bolo vypísané nové výberové konanie s konkrétnejšie uvedenými
podmienkami nájmu.
Uznesenie č. 39/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 26.03.2008.

Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 5

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok

Materiál predložil na rokovanie hlavný kontrolór mesta Ing. Chyla .
V diskusii p. Kočiš požiadal o doplnenie plánu kontrolnej činnosti do bodu f/ kontrolu vynaloženia
finančných prostriedkov a hospodárenia MŠK. Požiadavka vyplynula z posledného rokovania
Komisie pre školstvo, šport, kultúru a cirkev.
Prednostka sa zapojila do diskusie a vysvetlila, že MŠK je občianske združenie, naša kontrolná
činnosť môže byť zameraná len na dotáciu, ktorú dostanú z mesta .
P. Kočiš sa pripojil s poznámkou, že i tieto dotácie sú prostriedkami mesta.

Uznesenie č. 40/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2008.

Primátor zahájil hlasovanie.
Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 6

Delegovanie zástupcov mesta do Rady školy pri ZUŠ

Primátor predstavil materiál, oboznámil prítomných, že v marci 2008 skončilo funkčné obdobie Rady
školy pri ZUŠ a zriaďovateľ navrhuje Mgr. Moniku Psotnú ako zástupkyňu MsZ a Mgr. Zdenu
Bunčákovú ako zástupkyňu Mesta Trenčianske Teplice. Vzápätí otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil.
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Uznesenie č. 41/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje delegovania zástupcov mesta
Trenčianske Teplice do Rady školy pri ZUŠ: Mgr. Moniku Psotnú a Mgr. Zdenu Bunčákovú.
Primátor zahájil hlasovanie.
Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 7

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach č. 108/X/2006

Materiál predložil primátor.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach prijalo uznesenie 108/X/2006, ktorým bol
2
schválený odpredaj nehnuteľnosti časť pozemku parc. č. 687/1 o výmere cca 560 m za cenu 1.500,2
Sk/m spoločnosti K&B Partners s.r.o. so sídlom v Trenčíne za účelom výstavby bytového domu so
službami. Po vypracovaní plánu na odčlenenie pozemku z parcely sa zistilo, že časť bude zasahovať
aj do susedného pozemku, ktorej vlastníkom sú ŽSR Bratislava. Na MsÚ bola doručená aj petícia od
občanov proti výstavbe, ktorá bola prerokovaná aj na Komisii pre výstavbu, dopravu a životné
prostredie ako i na Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok. Po prerokovaní i s architektom
mesta vyšlo ako vhodnejšie riešenie zrušenie uznesenia a v budúcnosti vybudovanie parkoviska.
Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, primátor dal hlasovať.

Uznesenie č. 42/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie č. 108/X/2006 zo dňa 30.10.2006
o odpredaji nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 687/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 560
2
2
m za cenu 1.500,- Sk/m spoločnosti K&B Partners, s.r.o. Považská 1711/68, Trenčín za účelom
výstavby bytového domu so službami.

Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 8

Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Trenčianske Teplice m.p.o.
za rok 2007

V diskusii sa prihlásil p. Kočiš, ktorý sa chcel poďakovať p. Jovanovičovi, ktorý bol dočasne poverený
vedením organizácie za kvalitne odvedenú prácu.
Upozornil na nevyhnutnosť vytvorenia systému a usporiadania evidencie pohľadávok za cintorínske
poplatky.
Primátor skonštatoval, že túto problematiku rieši riaditeľ TSM Ing. Slotík.
Následne p. Pšenčíková navrhla zmeniť návrh uznesenia na berie na vedomie.
Mgr. Monika Psotná prečítala nové znenie návrhu uznesenia:
Uznesenie č.43/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach navrhuje zmenu uznesenia zo schvaľuje na
berie na vedomie rozbor hospodárenia TSM Trenčianske Teplice za rok 2007.

Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Zmena uznesenia bola prijatá.
Nasledovalo čítanie nového znenia uznesenia a hlasovanie za toto uznesenie:
Uznesenie č. 44/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Rozbor hospodárenia TSM
Trenčianske Teplice za rok 2007.

Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 9

Návrh na odpredaj alikvotných podielov na pozemku parc. č. 1790/4

Vlastníci bytov v dome č. 682/83 Dušan Matuščin s manželkou Vierou a Jaroslav Mrázik s manželkou
Evou – požiadali o odkúpenie alikvotného podielu pozemku, na ktorom je postavený uvedený dom.
Táto žiadosť bola prerokovaná aj na Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a odporučila predať
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alikvotné podiely pozemku za cenu 4,- Sk/m .
Nakoľko sa do diskusie nikto z prítomných neprihlásil, p. Mgr. Psotná prečítala znenie uznesenia.
Uznesenie č. 45/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku –
2
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:

1. Alikvotný podiel 93/2678 na pozemku, par. č. 1790/4 – zastavané plochy a nádvoria vo
2
výmere 492 m zapísaného na LV č. 2391 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín,
za kúpnu cenu 69,- Sk Dušanovi Matuščinovi, rod. Matuščin a manželke Viere, rod.
Hreňáková, vlastníkom bytu č. 3 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
2
výmere 492 m zapísaného na LV č. 2391 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín,
za kúpnu cenu 69,- Sk Jaroslavovi Mrázikovi, rod. Mrázik a manželke Eve, rod. Schulzová,
vlastníkom bytu č. 4 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.

Hlasovanie:

Bod č. 10

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – novovytvorená
parc. č. 708/ 6

Spoločnosť LADECKÝ – PROFEX, s.r.o. Dubnica nad Váhom požiadala Mestský úrad v
Trenčianskych Tepliciach listom zo dňa 28. 12. 2007 o odpredaj pozemkov v zóne AMADEUS.
K žiadosti bola priložená architektonická štúdia.
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Jedná sa o 4-podlažnú budovu, kde na 1. nadzemnom podlaží by sa nachádzali obchodné prevádzky
a na ostatných podlažiach byty v celkovom počte 36 malometrážnych bytov, z toho 1-izbové 2,
2-izbové 20, 3-izbové 11 a 4-izbové 3 malometrážne byty. Podľa uvedenej architektonickej štúdie sa
uvažuje s vybudovaním 51 nadzemných parkovacích miest. Z dôvodu vysokej hladiny spodných vôd
nie je možnosť vybudovania podzemných garáží.
Architektonická štúdia bola predmetom rokovania komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
dňa 17. 1. 2008 a komisia odporučila výstavbu polyfunkčného objektu s prevahou bývania v zmysle
predloženej architektonickej štúdie. Uvedená štúdia je v súlade s Územným plánom Mesta
Trenčianske Teplice.
Na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach bola 14. 5. 2008 doručená ďalšia žiadosť o odkúpenie
pozemkov v zóne AMADEUS od firmy Halmont, s.r.o. Dubnica nad Váhom za účelom budúcej možnej
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výstavby za cenu 750,- Sk/m . K uvedenej žiadosti štúdia priložená nebola.
Dňa 20. 5. 2008 bola na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach doručená tretia žiadosť
o odkúpenie pozemkov v zóne AMADEUS od firmy IVS REKON, s.r.o. Bratislava za účelom výstavby
obytného zariadenia s ubytovacími kapacitami pre robotníkov – Robotnícky hotel. K uvedenej žiadosti
štúdia priložená nebola.
Všetky tri žiadosti boli predmetom rokovania komisie pre financie, hospodárstvo a majetok dňa 21. 5.
2008. Firma LADECKÝ – PROFEX, s.r.o. Dubnica nad Váhom a firma Halmont, s.r.o. Dubnica nad
Váhom boli pozvané na rokovanie tejto komisie za účelom prezentácie svojho projektu. Na rokovanie
sa dostavil iba zástupca firma LADECKÝ – PROFEX, s.r.o. Dubnica nad Váhom.
Na základe rokovania komisia pre financie, hospodárstvo a majetok odporučila MsZ v Trenčianskych
2
2
Tepliciach odpredať pozemok vo výmere 2583 m v sume 1.000,- Sk/m . Súčasťou prevodu bude
záväzok spoločnosti LADECKÝ – PROFEX, s.r.o. Dubnica nad Váhom zabezpečiť prístupovú
komunikáciu k nákupnému stredisku Amadeus.

Po predstavení materiálu ho predložil p. primátor na prerokovanie.

Do diskusie sa zapojila p. Temkovitz s otázkou, či mesto dáva podmienku časovej realizácie projektu.
Na to, jej primátor odpovedal, že sa bude uzatvárať zmluva o budúcej zmluve.
P. Žbirkovú zaujímalo, či boli informovaní aj občania susedných domov, ktorých sa to týka.
Primátor reagoval na jej otázku, že v rámci územného plánu sa počíta s výstavbou i týmto riešením
a občania môžu pripomienkovať v rámci stavebného konania. Spoločnosť LADECKÝ – PROFEX
predložila i štúdiu, v ktorej je vidieť, že časť plošiny bude pokrytá zeleňou a bude tam i detské ihrisko.
Územný plán Mesta Trenčianske Teplice počítal i s touto výstavbou a táto stavba vhodne i zakryje
Amadeus.
P. Guštafík, sa zaujímal o malometrážne byty, a či sa nemyslelo aj na ľudí z Trenčianskych Teplíc.
Primátor odpovedal, že riešením by mohlo byť, že prví kupcovia by boli Tepličania, avšak preto sú to
len malometrážne byty, lebo sa počíta, že ľudia, ktorí tu budú bývať, budú nenároční. Je to hlavne
kvôli hlučnosti.
P. Guštafík dodal, že mu ide hlavne o mladé rodiny a jeho ďalšia otázka bola, či sa ráta ešte s ďalšou
výstavbou bytov v rámci Trenčianskych Teplíc.
Primátor vysvetlil, že investor môže prísť vysvetliť svoje zámery aj na aj na Komisiu pre zdravotníctvo
a sociálne veci.
P. Kočiš konštatoval, že budúcnosť ukáže sám projekt, zdalo sa mu, že všetko bolo šité horúcou ihlou.
Ďalej dodáva, že územný plán je živý mechanizmus, toto územie by bolo skôr vhodné ako náhrada
chýbajúceho parkoviska, pretože situácia v meste je neúnosná. Je to však otázka diskusie. Ešte chcel
zdôrazniť a porovnať lukratívnosť pozemkov – tento a stred mesta, ktorého cena podľa jeho názoru
bola podhodnotená.
P. Kočiša zaujímala aj otázka ukončenia, cenová predstava a sondáž pre tieto byty.
Odpovedal p. primátor, že v prezentácii hovorili o začiatku na jeseň tohto roku a ukončiť výstavbu
plánujú do r. 2010. Sondáž – záujemcovia sú zväčša mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť a sú
nenároční.
P. Pšenčíkovú zaujalo v dôvodovej správe, že žiadosť bola podaná v roku 2007, bola prerokovaná i na
komisii, to je v poriadku, ale zarážalo ju, že na odpredaj je až v máji. Prečo nebolo ponukové konanie?
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Reakcia p. primátora bola, že v decembri 2007 nebola podaná žiadna iná žiadosť, ďalšie prišli neskôr
a to bez štúdií.
P. Pšenčíkovej išlo o postup, ale zapojila sa i prednostka, ktorá jej vysvetlila, že žiadosti od iných
záujemcov prišli neskôr, boli pozvaní na komisiu, nedostavili sa, takže ide o transparentný predaj.
K tomu dodala p. Ďatková, že žiadosť jednej firmy mala iba dve vety.

Uznesenie č. 46/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku
2
novovytvorená parc. č. 708/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2583 m v k. ú. Trenčianske
Teplice vytvorená GP č. 005/2008 vyhotoveným dňa 12.05.200á z parc. č. 760/1 – zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. 2689/2 – zastavané plochy a nádvoria a časti parc. č. 708/1 zastavané plochy
a nádvoria zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre LADECKÝ –
PROFEX, s.r.o. Slnečná 4158/8, Dubnica nad Váhom za účelom vybudovania polyfunkčného objektu
2
s prevahou bývania za cenu 1.000,- Sl/m
Celková kúpna cena predstavuje..........................................................................2.583.000,- Sk.

Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 2
p. Pšenčíková
p. Temkovitz

P. primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 11

Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/81,
byt č. 8 za cenu stanovenú zák. č. 182/93 Zb.

P. primátor uviedol, že tento bol predkladá p. Malíková.
V diskusii nemal nikto z prítomných ani pripomienku ani poznámku..

Uznesenie č. 47/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta –
odpredaj bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
SNP 681/81, byt č. 8 za cenu stanovenú zák. č. 182/93 Zb.
Hlasovanie:

Bod č. 12

Za: 9

Správu o výsledkoch
Trenčianske Teplice

Proti: 0

kontroly

vykonanej

Zdržal sa:0

v

spoločnosti

Termia

s.r.o.

Hlavný kontrolór mesta Ing. Chyla uviedol, že kontrola bola vykonaná v súlade s plánom práce, dodal,
že hospodársky výsledok za rok bol kladný, čo je pozitívne. Požiadal o prekovanie tejto správy.
Do diskusie sa nikto nezapojil, preto p. Psotná prečítala uznesenie a nasledovalo hlasovanie.
Uznesenie č. 48/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly
vykonanej v spoločnosti Termia, s.r.o., Trenčianske Teplice.
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Hlasovanie:

Bod č. 13

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa:0

Správa o kontrole Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach

Ing. Chyla uviedol materiál. Správa bolo vykonaná v súlade s plánom práce, neboli zistené žiadne
nedostatky, a preto žiada o prerokovanie a prečítanie uznesenia.
Do diskusie sa nikto nezapojil.

Uznesenie č. 49/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole Základnej
umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach.

Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa:0

P. primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 14

Rôzne

Prihlásil sa p. Guštafík, ktorý oboznámil prítomných, že na sídlisku bola napadnutá psami p. Pileková,
pohryznutá a musela ísť na ošetrenie na chirurgiu. Chcel sa spýtať na terajší stav situácie.
Ďalšia pripomienka sa týkala odpovede na výzvy ohľadom domova dôchodcov na sídlisku, reaguje na
posunutie uchádzača o domov dôchodcov na inú komisiu. Chcel by vysvetliť, že v súčasnosti
podnikanie v zdravotníctve nie je vôbec ľahké. No v tomto prípade reaguje na tlač, v ktorej vyšli určité
nepravdivé informácie.
Primátor vysvetlil, že objekt nie je predaný, čo si môžu ľahko overiť v zápisnici z MsZ i na katastri.
Ide len o formu komunikácie. Ak predloží uchádzač riadny projekt, bude sa sním zaoberať. Ale
nebude nikomu vydávať projektovú dokumentáciu, pretože v minulosti sa stalo, že bola požičaná a už
viac nebola vrátená.
P. primátor sa vrátil i k útoku psov p. Pavlackého, pretože išlo už o útok na človeka, a ak by tam neboli
ďalší ľudia, stala by sa tragédia. Preto treba zaviesť aktívnejšie riešenia, pretože Pavlackého psy
behajú bez obojku a rušia nočný kľud, žiaľ zákon veľa možností riešenia neposkytuje.
P. Žbirková by chcela apelovať na majiteľov psov, aby si uvedomili, čo od nich vyžaduje zákon. Ich
povinnosť je zobrať zviera k veterinárovi a doniesť potvrdenie od neho k postihnutému. Pretože majiteľ
môže povedať, že jeho pes bol očkovaný v marci, ale neskôr mohol byť nakazený. Pohryzený človek
je zväčša hospitalizovaný na infekčnom oddelení, kde dostáva bolestivé očkovanie. Dobre že to
nakoniec dopadlo dobre, a že sa nejednalo o dieťa.
P. Kočiš sa chcel informovať ako oblečení slúžia policajti Mestskej polície, či v uniformách, pretože ich
vôbec nie je vidieť v meste, nekontrolujú ho, sú tam cyklisti, vandali. Preto vyzýva p. Gurína, aby
napravil tento stav.
Taktiež chcel dať do diskusie i vypadanú dlažbu i zničené smetné koše na novej pešej zóne.
Do bodu rôzne sa prihlásil i p. Ďurina, ktorý sa stretáva s kúpeľnými hosťami, i s návštevníkmi
z Kanady, Rakúska, ktorí oceňujú prácu primátora. Je tu vidieť výstavbu, pešia zóna sa mení, celkovo
je vidieť rozvoj Trenčianskych Teplíc, pretože 8 rokov sa tu nerobilo nič.
Primátor vysvetlil, že nejaký zásobovateľ nabúral autom do smetného koša na pešej zóne a ťažké
autá zničili aj niektoré dlažbové kocky, a preto už bude nútený prejsť z ústretovosti do prísneho
zákazu vjazdu na pešiu zónu.
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Bod č. 15

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

________________

Peter Ďurina

________________________ dňa

________________

Zapísala: Erika Malková

9

