Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného
dňa 11. decembra 2008

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. Jarmila Mikušová, prednostka MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór

Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.

Otvorenie

2.

Návrh VZN č. 4/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice

3.

Integrovaná stratégia rozvoja Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

4.

Záver

Bod č. 1

Otvorenie a schválenie programu MsZ

Dnešné zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta privítaním prítomných. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné.
Na dnešnom zasadnutí sa ospravedlnila poslankyňa Dagmar Ďatková a poslanec Peter Trník,
poslanec Peter Ďurina oznámil krátke meškanie.
Za overovateľov zápisnice určil primátor poslankyňu Darinu Žbirkovú a poslanca Igora
Murína. Za skrutátorku a zapisovateľku Eriku Malkovú.

Program dnešného zasadnutia obdržali prítomní písomne. Zo strany prítomných neboli
vznesené žiadne pripomienky. Prijaté bolo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 99/XII/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia mestského
zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Bod č. 2

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh VZN č. 4/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 o miestnom
poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta

Trenčianske Teplice
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Primátor predložil materiál. Mesto na základe skúseností z prijímaním dokladov, ktorými
občania žiadajú zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
upravilo možnosti zníženia alebo odpustenia poplatku, čím odstránilo tvrdosť zákona, podľa ktorého
sa poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spravujú.
VZN upravuje jednoznačné pravidlá týkajúce sa predkladania žiadostí o zníženie alebo
odpustenie poplatku, napríklad požadovaná aktuálnosť predkladaných dokladov, doba na predloženia
dokladov a pravidlá pre ich každoročné predkladanie.
Primátor doplnil, že VZN bolo riadne vyvesené na úradnej tabuli. Bola vznesená jedna
pripomienka, a to pracovníčkami klientskeho centra MsÚ v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa týkala
jednoznačného špecifikovania doby na predkladanie dokladov. Pripomienka bola akceptovaná.
Poslanec P. Ďurina prišiel na zasadnutie MsZ.
Do diskusie k tomuto bodu programu sa zapojil poslanec M. Kočiš s konštatovaním, že ide
o priaznivú novelizáciu. Navrhol zjednotiť všetky označenia mesta slovom „mesto“, nie ako v bode 13
príslušného materiálu slovo „obec neprihliada“.
Prednostka MsÚ poďakovala za návrh na gramatickú úpravu, ktorá bude zapracovaná
do VZN.

Uznesenie č. 100/XII/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č. 4/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č.1/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Trenčianske Teplice.

Hlasovanie:

Bod č. 3

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Integrovaná stratégia rozvoja Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

Tento bod programu bol hlavnou príčinou mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Mesto
Trenčianske Teplice v spolupráci s Trenčianskou Teplou, Dolnou Porubou a Omšením pripravilo
Integrovanú stratégiu rozvoja územia mikroregiónu Teplička v rámci prístupu Leader. Tento prístup
predstavuje ďalšiu možnosť ako čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
Spracovaná integrovaná stratégia bude predložená na Ministerstvo poľnohospodárstva SR,
ktoré pokiaľ stratégiu schváli, pridelí na jej realizáciu finančné prostriedky. MAS následne vyhlási
výzvy pre miestnych aktérov, aby sa o pridelené finančné prostriedky uchádzali.
Podmienkou predloženia stratégie na Ministerstvo poľnohospodárstva SR je, že jednotlivé
obce, zoberú danú stratégiu na vedomie a schvália členstvo obce mikroregionálnom zoskupení.
Celková stratégia je obsiahly materiál, ktorý pozostáva z troch častí: z prehľadu zdrojov územia,
z analýzy a strategického rozvoja. Celý materiál je k dispozícii na webovej stránke mesta v sekcii
Miestna akčná skupina. Predmetom tohto materiálu je posledná strategická časť, ktorá alokuje
dostupné finančné prostriedky na jednotlivé opatrenia.
Analýza Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička bola prvý krát spracovaná v roku 2005
v rámci projektu Technickej pomoci SAPADT. Hlavným strategickým cieľom je zvýšiť atraktívnosť
a prosperitu územia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička rozvíjaním cestovného ruchu do
roku 2015.
Finančný plán Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS mikroregiónu Teplička vychádzal
z reálnych potrieb mikroregiónu. V tomto roku sa konali 3 stretnutia MAS, kde sa zadefinoval finančný
rámec, minimálna a maximálna výška podpory z ISRU a spolufinancovanie žiadateľa. Medzi
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najatraktívnejšie z hľadiska MAS Teplička budú patriť projekty na služby pre vidiecke obyvateľstvo,
projekty ako napr. výstavba amfiteátrov, detských ihrísk, chodníkov, ciest či cyklotrás.
Ďalší postup pri tomto projekte bude vzatie na vedomie MsZ a odovzdanie materiálu na
ministerstvo poľnohospodárstva. Na jar 2009 sa budú projekty vyhodnocovať, doplnil primátor.

Poslanec M. Kočiš sa prihlásil do diskusie s viacerými pripomienkami. Jednou bolo vákuum od
roku 2005 – 2008. Návrh na zaslanie celého znenia materiálu pre poslancov a niektoré potrebné
gramatické úpravy v texte materiálu predniesol ako ďalšiu pripomienku. Skonštatoval, že celkovo
hodnotí materiál ako dobrý a dal na zváženie poskytnutie stratégie do škôl, z hľadiska zemepisného
na poznanie regiónu.
Primátor uviedol, že materiál sa pripravoval v r. 2004, bol pripomienkovaný aj verejnosťou.
Väčšia časť sa preniesla do terajšej stratégie. Zároveň sa ospravedlnil za niektoré textové chyby,
ktoré vznikli kvôli časovej tiesni. Skonštatoval, že poslanec M. Kočiš sa mohol zúčastniť na niektorom
zo stretnutí MAS Teplička a že materiál je dostupný v plnej verzii na internete, prípadne je k dispozícií
i na zasadnutí MsZ.

Uznesenie č. 101/XII/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje:
a/ zaradenie Mesta Trenčianske Teplice do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička.
b/ členstvo Mesta Trenčianske Teplice v Miestnej akčnej skupine mikroregiónu Teplička
2. berie na vedomie
Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička

Hlasovanie:

4.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver

Vzhľadom na to, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky a program bol
naplnený, poďakoval p. 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
Igor Murín

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

Zapísala: Erika Malková
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