Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného
dňa 25. februára 2009
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.

1.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 21. 1. 2009
Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1 na zmenu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2009
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemok parc. č. 199/13, parc.
č. 708/2, parc. č. 1830/10 a parc. č. 2332/6/2
Návrh na odpredaj alikvotných podielov na pozemkoch parc. č. 1790/3 a parc. č. 708/3
Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/81, byt č. 17 za cenu
stanovenú zák. č. 182/93 Zb.
Návrh Dodatku č. 2 k Pracovnému poriadku zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice
Návrh Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Mesta Trenčianske Teplice
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach za rok 2008
Správa o sťažnostiach za rok 2008
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2008
Rôzne
Záver

Otvorenie

Dnešné zasadnutie otvoril primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a je uznášaniaschopné. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí
ospravedlnila poslankyňa Monika Pšenčíková a poslanec Peter Trník, za neskorší príchod
ospravedlnili poslankyňa Monika Psotná a poslankyňa Darina Žbirková.
Za overovateľov zápisnice určil primátor poslankyňu Patríciu Temkovitz a poslanca Petra Ďurinu, za
skrutátorky Martinu Fialovú a Annu Hudcovskú, zapisovateľkou bola Erika Malková.

2.

Schválenie Programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vzhľadom k skoršiemu odchodu hlavného kontrolóra z MsZ, primátor navrhol body č. 11, 12
a 13 zaradiť do programu za bod č. 4.
Primátor dal hlasovať za návrh programu zastupiteľstva.
Uznesenie č. 6/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

1

Zdržal sa: 0

3.

Interpelácie poslancov

Na úvod informoval primátor o očakávaných dopadoch globálnej finančnej krízy na
samosprávu.
Upozornil na konkrétne opatrenia prijaté vládou, ako aj na Memorandum, ktoré vláda uzatvorila so
ZMOS-om. Mestu Trenčianske Teplice budú krátené finančné prostriedky z podielových daní na rok
2009 o tri milióny korún (čo činí približne 100 000 Eur).
Vývin ďalšej situácie bude mesto neustále monitorovať , konkrétnymi opatreniami sa bude zaoberať
mimoriadne MsZ.
Ako prvé boli prijaté úsporné opatrenia v hospodárení mestských organizácií, redukcii pracovných
miest a v šetrení prevádzkových nákladov mestského úradu.
Poslankyňa Monika Psotná prišla do miestnosti.
Poslanec Marian Kočiš:
sa prihlásil s otázkou oslovenia Kúpeľov Trenčianske Teplice o udržiavanie čistoty a poriadku
v kúpeľnom parku. Na tento problém upozornil na minuloročnom májovom zasadnutí MsZ
V druhej časti interpeloval na tému Teplického spravodaja –navrhol doňho zaradiť aj rubriky z matriky
mesta – počet narodených, úmrtí a počet sobášov, prípadne zo zápisníka mestskej polície, postrehy
občanov a riešenie vzniknutých situácií, napr. zimná údržba chodníkov a aktívnejší prístup mestskej
polície. Takisto navrhol prehodnotiť vydávanie tlače tohto dvojmesačníka z dôvodu finančnej krízy.
Upozornil na potrebu aktívnejšieho prístupu mestskej polície k zimnej údržbe chodníkov.
Poslankyňa Patrícia Temkovitz:
Vystúpila s informáciou pre podnikateľov podnikajúcich v Trenčianskych Tepliciach o riešení
množstevného zberu odpadu .
Dala mestu na zváženie možnosť vyjadriť sa občanom k návrhu pripravovanej rekonštrukcie
námestia formou napr. ankety.
Požiadala primátora o kontakt na nového majiteľa starej ortopédie a chcela mu verejne
poďakovať za pripravovanú rekonštrukciu tohto objektu.
Požiadala o vyjadrenie sa k interpelácií p. Repu , ktorú zaslal primátorovi a poslancom.
Primátor k interpelácií poslanca Kočiša:
Na stretnutí s generálnym riaditeľom Kúpeľov Trenčianske Teplice sa zaoberali aj riešením
situácie v kúpeľnom parku. List obdobného znenia bol KTT a. s. zaslaný ešte minulý rok.
Teplický spravodaj – nakoľko je to dvojmesačník, ťažšie sa plánujú niektoré aktuálne témy
vopred. Z hľadiska dopadov finančnej krízy sa uvažuje o znížení kvality papiera, prípadne o zmene
periodicity.
V zmysle VZN č. 2/1992 je povinný každý majiteľ, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti čistiť
chodník najmä v zimnom období. O tejto povinnosti boli občania upovedomení prostredníctvom
oznamu v mestských médiách, a takisto sú upozorňovaní príslušníkmi mestskej polície.
Primátor k interpelácií poslankyne Temkovitz:
Projekt rekonštrukcie námestia bol zverejnený v januári 2008 na webovej stránke mesta, aj
v mestskej televízií. Občania mohli zasielať svoje pripomienky alebo návrhy. Tieto boli zapracované
do projektu, napríklad väčšie množstvo zelene či vodné prvky. Projekt bude predložený na
financovanie z fondov EÚ, nakoľko vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 50 – 80 mil. Sk
z rozpočtu mesta je nereálne.
Pánovi Repovi primátor osobne odpovedal a vysvetlil podrobne problémy rekonštrukcie
námestia.
Konečná suma rekonštrukcie námestia bude známa až po ukončení verejnej súťaže. Verejná súťaž
bude vyhlásená po schválení projektu orgánmi EÚ. Na základe získaného objemu prostriedkov je
možné rozdeliť projekt do niekoľkých etáp výstavby.
Poslanec Peter Ďurina:
sa v mene občanov, ktorí ho oslovili, obrátil na primátora so žiadosťou o zváženie
rekonštrukcie priestorov pohrebnej služby v Narcise z dôvodu vlhkosti a neprimeraného stavu
kancelárie p. Mikulu. Ďalej upozornil na ničenie kúpeľného parku samotnou teplickou mládežou,
nezáujmom niektorých občanov o park, detské ihrisko v parku či člnkovanie alebo nový vonkajší
bazén.
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Poslankyňa Darina Žbirková prišla do miestnosti.
Primátor:
Pohrebná služba je v Narcise v prenájme, ak sú priestory nedôstojné a nevyhovujúce, je
možné jej presťahovanie.

4.

Správa o kontrole plnenia uznesení z mimoriadneho
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 21. 1. 2009

zasadnutia

Mestského

Tento materiál predložil hlavný kontrolór mesta. K uvedenej správe uviedol, že bolo prijatých 5
uznesení, z ktorých boli 4 splnené a jedno uznesenie je v riešení. Následne požiadal poslancov MsZ
o prerokovanie a prijatie uznesenia, ako je navrhované v návrhu.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto materiálu. Po skonštatovaní, že nie sú žiadne pripomienky ani
otázky, požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 7/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
zo dňa 21. 1. 2009
Hlasovanie:

5.

Za: 9

Proti: 0

Správa o kontrole plnenia uznesení
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2008

Zdržal sa: 0

zo

zasadnutí

Mestského

zastupiteľstva

Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ za rok 2008 uviedol hlavný kontrolór.
Skonštatoval, že v roku 2008 bolo prijatých 115 uznesení, z ktorých bolo 105 splnených, 5 uznesení je
v riešení, 4 uznesenia boli zrušené a 1 uznesenie sa bude plniť v budúcom období. Plnenie
jednotlivých uznesení bolo spracované v správe, ktorá bola poslancom poskytnutá. Následne požiadal
o prijatie navrhnutého uznesenia.
Uznesenie č. 8/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach za rok 2008
Hlasovanie:

6.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Správa o sťažnostiach za rok 2008

Hlavný kontrolór predložil Správu o sťažnostiach za rok 2008. Informoval, že v roku 2008 bolo
zaevidovaných 20 sťažností, z toho 13 bolo opodstatnených a 5 neopodstatnených sťažností, 4
sťažnosti boli podané ústne, 2 anonymne (boli riešené) a 2 sťažnosti sú v riešení. Boli podané 2
petície občanov, a to petícia proti výstavbe bazénu pri LD Krym a petícia proti výstavbe obytného
domu medzi domami 680 a 681 na sídlisku SNP. Obe boli riešené a uzavreté, doplnil hlavný kontrolór.

Poslanec Marian Kočiš dal návrh na vypracovanie prílohy ku správe o sťažnostiach, v ktorej
by boli konkrétnejšie uvedené jednotlivé sťažnosti. Prípadne uvedené z akých oblastí sa občania
najčastejšie sťažujú.
Hlavný kontrolór informoval poslanca, že všetky sťažnosti a ich jednotlivé riešenia, ako
aj všetky súvisiace materiály k nim, sú k nahliadnutiu u hlavného kontrolóra. Následne hlavný kontrolór
požiadal mestské zastupiteľstvo o prijatie uznesenia.
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Uznesenie č. 9/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o sťažnostiach za rok
2008.
Hlasovanie:

7.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok
2008

Táto správa je prierezom práce hlavného kontrolóra mesta vykonanej za rok 2008, informoval
Ing. Chyla. Jednotlivé materiály sú k dispozícií na mestskom úrade, na prípadné otázky vypracuje
písomnú odpoveď.
Uznesenie č. 10/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2008.

Hlasovanie:

8.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1
na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2009

Materiál uviedol primátor.
Zmeny rozpočtu sa týkajú zvýšenia dotácie pre Centrum voľného času Rímskokatolíckej cirkvi. V
čase zostavenia a schvaľovania rozpočtu mesta na rok 2009 neboli ešte Ministerstvom financií
zverejnené Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose podielových daní pre rok 2009 a
koeficienty určené na výpočet príslušnej dotácie.
V druhom prípade bola Ide o administratívny úkon – presun nevyčerpaných kapitálových finančných
prostriedkov z roku 2008 do roku 2009 – za práce na rekonštrukcii strechy športového areálu ZŠ a
rekonštrukcii bazéna ZŠ , ktoré v roku 2008 neboli vykonané.
Poslanec Marian Kočiš sa zaujímal o genézu výstavby bazénu, jednotlivých zhotoviteľov
stavby, rozdiely oproti pôvodnému zámeru.
Jednotliví zhotovitelia častí rekonštrukcie bazénu boli vybratí vo verejnom obstarávaní.
Stavebnú činnosť vykonáva spoločnosť Krustav, s.r.o. Trenčianske Teplice a vnútornú bazénovú časť
realizuje firma Berndorf Sandrik. Financovanie rekonštrukcie bazéna ZŠ bolo schválené v roku 2008,
zo strany mesta zatiaľ nedochádza k navyšovaniu finančných prostriedkov.
Ku samotnej genéze bazéna uviedol primátor, že pôvodným zámerom bolo rozšíriť šírku
bazéna až na schodisko. Tu vznikli prvé problémy, nakoľko schodisko bolo nosnou časťou tejto časti
stavby a jeho odstránením by sa narušila statika budovy. Po otvorení stavby začali vychádzať na
povrch ďalšie problémy – celkový havarijný stav strechy, problémy s elektrickým vedením. Tieto
vznikli neudržiavaním tejto časti budovy ZŠ, ako aj absencie priebežného investovania do
rekonštrukcie budovy.
Pri rekonštrukcii bazéna bolo nutné vykonať aj rekonštrukciu nosných pilierov strechy, taktiež aj
výstavbu nových šatní. V súčasnosti sa osádza nerezový bazén, v šatniach pracovníci ukladajú
dlaždice. Kolaudácia sa predpokladá do konca marca tohto roku.
Poslankyňa Monika Psotná sa zaujímala o sumu finančných prostriedkov dotácie pre ZŠ
v porovnaní s dotáciou pre CVČ sv. Tarzícia.
Primátor vysvetlil, že ZŠ nedostáva dotáciu, pretože je rozpočtovou organizáciou mesta.
Rozpočet pre štyri strediská v ZŠ je cca 1,3 mil. Sk. Finančné prostriedky pre CVČ prináležia zo
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zákona, pretože sú školským zariadením a sú financované zo štátneho rozpočtu. Mesto si môže
ponechať 10 % z celkového objemu prostriedkov určených pre CVČ.
Poslanec Peter Ďurina upozornil na výhody detí študujúcich na tejto škole, vrátane
novorekonštruovaného bazénu, vonkajšieho ihriska a zároveň požiadal o zvýšenú starostlivosť o tieto
objekty.
Poslankyňa Patrícia Temkovitz sa zaujímala o možnosť využitia bazéna deťmi z iných škôl
mikroregiónu.
Na túto otázku odpovedal primátor, že takáto aktivita sa plánuje vrátanej organizovaných
vstupov pre verejnosť za poplatky.

Uznesenie č. 11/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje rozpočtové
opatrenie
Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1 na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok
2009, ktorým sa zvyšujú:
- príjmy na položke 111 EK – Daň z príjmov FO o 18 394 €,
- výdavky prvku 2.2.5. Dotácia CVČ Rímsko katolíckej cirkvi, na položke 642 EK o 18 394 €,
- výdavky projektu 3.3.06 Rekonštrukcia strechy športového areálu ZŠ, na položke 717 EK o 35 955 €,
- výdavky projektu 3.3.07 Rekonštrukcia bazéna ŠA ZŠ, na položke 717 EK o 142 164 €,
- príjmy finančných operácií na položke 453 EK Zostatok prostriedkov z minulých rokov o 203 903 €.
Hlasovanie:

9.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemok parc. č. 199/13,
parc. č. 708/2, parc. č. 1830/10 a parc. č. 2332/6/2

Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava požiadala o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
mesta Trenčianske Teplice, na ktorých sú vybudované transformačné stanice. Stavby murovaných
transformačných staníc má ZSE Distribúcia, a.s. zapísané vo svoj prospech na LV č. 1451, k. ú.
Trenčianske Teplice. Pozemky, na ktorých sú vybudované transformačné stanice sú zapísané
v prospech Mesta Trenčianske Teplice na LV č. 1, k. ú. Trenčianske Teplice a ich celková výmera je
2
440 m . Ide o pozemky za OD Termál, na sídlisku SNP pri zdravotnom stredisku, pri ZŠ a na
Červených Kopaniach. Uvedenou žiadosťou sa zaoberala komisia pre financie, hospodárstvo
a majetok, ktorej návrh spoločnosť akceptovala. Takto primátor predložil materiál, a následne otvoril
diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor požiadal o hlasovanie a prijaté bolo nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 12/II/2009

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľností – pozemok parc.
2
č. 199/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m , pozemok parc. č. 708/2 – zastavané
2
plochy a nádvoria vo výmere 106 m , pozemok parc. č. 1830/10 – zastavané plochy a nádvoria
2
2
o výmere 52 m a pozemok parc.č. 2332/6/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m v k. ú.
Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre
2
Západoslovenskú energetiku Distribúcia a. s., Čulenova 6, Bratislava za cenu 26,55 Eur/m .
Celková kúpna cena predstavuje ..................................................................................... 11 682 Eur.
Hlasovanie:

Za: 9

Proti: 0

5

Zdržal sa: 0

10.

Návrh na odpredaj alikvotných podielov na pozemkoch parc. č. 1790/3 a parc. č. 708/3

Primátor bližšie uviedol materiál. Vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. SNP 683/86 –
PhDr. Mária Machatová, Ing. Jana Rajčová a v bytovom dome súp. č. SNP 124/7 – Ing. Marta
Bugošová s manželom požiadali o odkúpenie alikvotného podielu na pozemkoch, na ktorých je bytový
dom, v ktorom sú vlastníkmi bytov, postavený. Postup pri predaji je štandardný, doplnil primátor.
Do diskusie sa nik neprihlásil, prijaté bolo nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 13/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a/ odpredaj nehnuteľného majetku – alikvotných podielov na pozemku parc. č. 1790/3 - zastavané
2
plochy a nádvoria vo výmere 496 m , vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, na ktorom je
postavený bytový dom súp. č. 683, v ktorom boli odpredané byty z vlastníctva Bytového družstva do
osobného vlastníctva nájomcov bytov:
1. Alikvotný podiel 93/2680 na pozemku par. č. 1790/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2
496 m zapísaného na LV č. 2784 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za
kúpnu cenu 2,28 Eur (69,- Sk) PhDr. Márii Machatovej, rod. Gajdáčová vlastníčke bytu č. 28
v bytovom dome súp. č. 683 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 86, vrátane
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 683
zapísaných na LV č. 2293, k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín
2. Alikvotný podiel 93/2680 na pozemku par. č. 1790/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2
496 m zapísaného na LV č. 2784 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za
kúpnu cenu 2,28 Eur (69,- Sk) Ing. Jane Rajčovej, rod. Rajčová vlastníčke bytu č. 29
v bytovom dome súp. č. 683 v Trenčianskych Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 86, vrátane
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 683
zapísaných na LV č. 2293, k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín
b/ a/ odpredaj nehnuteľného majetku – alikvotných podielov na pozemku parc. č. 708/3 - zastavané
2
plochy a nádvoria vo výmere 458 m , vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, na ktorom je
postavený bytový dom súp. č. 124, v ktorom bol odpredaný byt z vlastníctva Bytového družstva do
osobného vlastníctva nájomcu bytu:
1. Alikvotný podiel 76/3007 na pozemku par. č. 708/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2
458 m zapísaného na LV č. 2234 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín, za
kúpnu cenu 1,56 Eur (47,- Sk) Ing. Marte Bugošovej, rod. Hečková a manželovi Jánovi
Bugošovi, rod. Bugoš vlastníkom bytu č. 8 v bytovom dome súp. č. 124 v Trenčianskych
Tepliciach na ul. SNP, orient. č. 7, vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach
a zariadeniach domu súp. č. 124 zapísaných na LV č. 2214, k. ú. Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín

Hlasovanie:

11.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta – bytu, spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/81, byt č. 17 za cenu
stanovenú zák. č. 182/93 Zb.

Tento materiál predložil primátor. Informoval, že p. Drdák požiadal v zmysle VZN č. 3/2004
o odpredaj nehnuteľného majetku - bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a zariadeniach domu. Primátor požiadal poslancov o opravu chybného prepočtu pri údaji 30% z ceny
bytu po podpise zmluvy. Správna suma mala byť 17.985,22 Sk.
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Uznesenie č. 14/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle všeobecného záväzného
nariadenia č. 3/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a
pozemku odpredaj nehnuteľného majetku – bytu v bytovom dome súpisné číslo 681 v
Trenč. Tepliciach, ulica SNP, orientačné číslo 81 a spoluvlastníckého podielu na spoločných častiach
a zariadeniach domu zapísaného na LV č.2178 k.ú. Trenčianske Teplice a pozemku parc.č.687/4 o
výmere 503 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LV č.2243 k.ú. Trenč. Teplice pre Mesto
Trenčianske Teplice na Katastrálnom úrade v Trenčíne.
Byt č. 17 pozostávajúci z 1 obytnej miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu 42/2302-in
na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu stanovenú v zmysle zák.č.182/93 Zb.
1.990,04 € (59.952,- Sk) a na pozemku za kúpnu cenu 180,84 € (5.448,- Sk) Vladimírovi Drdákovi,
bytom SNP 681/81, Trenčianske Teplice.

Hlasovanie:

12.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh Dodatku č. 2 k Pracovnému poriadku zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Primátor informoval o nutnosti vykonať potrebné opatrenia, ktoré sú následkom dopadu
finančnej krízy. Návrh Dodatku č. 2 k Pracovnému poriadku Mesta Trenčianske Teplice bol
prerokovaný so zástupcami zamestnancov ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri Materskej škole
v Trenčianskych Tepliciach a pri Základnej umeleckej škole v Trenčianskych Tepliciach, ktorí súhlasili bez
výhrad s týmto návrhom. Mesto Trenčianske Teplice si bude službu BOZP zabezpečovať dodávateľsky.
Uznesenie č. 15/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje
Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice
2. ukladá
Mestskému úradu v Trenčianskych Tepliciach vydať úplné znenie Pracovného poriadku
zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Hlasovanie:

13.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Mesta Trenčianske Teplice

Návrh predložil primátor. Uviedol, že je potrebné vykonať zmeny, ktoré súvisia so schváleným
uznesením z MsZ i opatreniami na zníženie nákladov Mesta Trenčianske Teplice. Jednalo sa o
zrušenie miesta referenta pre BOZP, PO a krízové riadenie, zrušenie miesta kuchára a miesto
upratovačky v Športovom klube a miesta referenta pre knižnicu. Všetky zmeny je Mesto Trenčianske
Teplice povinné zapracovať do Organizačného poriadku Mesta Trenčianske Teplice.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto návrh, do ktorej sa prihlásil poslanec Marian Kočiš so
žiadosťou o vypracovanie správy o hospodárskom výsledku športového klubu z obdobia vyhlásenia
výberového konania na prenájom ŠK až po obdobie uzatvorenia zmluvy o prenájme na ŠK. Túto
správu navrhol predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ.

Uznesenie č. 16/II/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Mesta Trenčianske Teplice
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2. ruší k 1. 3. 2009
- miesto referenta pre BOZP, PO a krízové riadenie
- miesto kuchára a miesto upratovačky v Športovom klube
- miesto referenta pre knižnicu
3. ukladá
Mestskému úradu v Trenčianskych Tepliciach vydať úplné znenie Organizačného poriadku
Mesta Trenčianske Teplice

Hlasovanie:

14.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rôzne

V bode Rôzne primátor mesta informoval, že náčelník MsP v Trenčianskych Tepliciach
vypracoval Správu o činnosti MsP za rok 2008. Primátor požiadal náčelníka MsP o vypracovanie
plánu činnosti náčelníka MsP na rok 2009, ktorý spolu so správou o činnosti MsP zaradí do programu
najbližšieho zasadnutia MsZ.
Zároveň pripomenul poslancom, že v budúcom týždni sa uskutoční pravdepodobne
mimoriadne stretnutie poslancov vzhľadom na finančnú krízu a jej dopad na Mesto Trenčianske
Teplice.
Poslankyňa Monika Psotná upozornila na nefunkčnosť komisie pre cestovný ruch
a podnikanie a na personálne zmeny v komisii pre financie a majetok mesta.
Primátor uviedol, že aktivity komisie realizuje Združenie cestovného ruchu. Toto združenie
rozširuje okruh počtu podnikateľských subjektov. Prvé výsledky možno vidieť vo vydaní Rezidenčných
kariet a zľavách poskytovaných ich držiteľom a v marci 2009 bude vydaná Teplická karta pre
návštevníkov mesta Trenčianske Teplice.
Zmeny v komisii pre financie a majetok mesta neovplyvnili uznášania schopnosť komisie,
dodal primátor.

15.

Záver

Vzhľadom k tomu, že žiadny poslanec sa neprihlásil do bodu Rôzne, primátor sa poďakoval za
účasť poslancom i ostatným prítomným.

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

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

PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta

Ing. Jarmila Mikušová
prednostka MsÚ

Overovatelia:

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

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

Patrícia Temkovitz

Peter Ďurina

Zapísala: Erika Malková
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