Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného
dňa 24. júna 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.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 29. 4. 2009
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2008
Správa o stave čerpania prostriedkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ a iných grantových
schém a schválenie ďalšieho postupu
Cenník cintorínskych služieb Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – novovytvorený pozemok parc.
č. 2779/2, parc. č. 2779/3, parc. č.2779/4, parc. č. 2683/3, parc. č. 2683/4 a parc. č. 2683/5
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemky parc. č. 2332/44 a
parc. č. 2323/7
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 ospravedlnili poslankyne Monika Psotná, Patrícia Temkovitz a poslanec Peter Trník. Krátke
meškanie ohlásila poslankyňa Darina Žbirková a poslanec Peter Ďurina.
Za overovateľov zápisnice určil primátor poslancov Dagmar Ďatkovú
a Tibora Guštafíka, za
skrutátorku Martinu Fialovú, zapisovateľkou bola Erika Malková.
Bod č.2.

Schválenie Programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Primátor oznámil, že z programu rokovania MsZ sa vypúšťa bod č. 10 Návrh na predaj
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemky parc. č. 2332/44 a parc. č. 2323/7 z dôvodu
výskytu nových skutočností. Následne dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia MsZ.

Uznesenie č. 33/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ.
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Hlasovanie:

za:
6 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 0

Bod č. 3

Interpelácie

Do ďalšieho bodu dnešného programu sa prihlásila poslankyňa Pšenčíková so žiadosťou
o orezanie stromov na Ul. M. R. Štefánika z dôvodu bezpečnosti vodičov i chodcov.
Primátor informoval poslankyňu Pšenčíkovú, že orez týchto stromov už rieši riaditeľ TsM. Uviedol,
že čiastočné orezanie bude vykonané po ukončení ART FILM FEST-u, a na jeseň sa bude tento problém
riešiť komplexne.
Poslanec Kočiš sa prihlásil s dvoma interpeláciami:
1. V minulom roku sa konali oslavy SNP v školskom amfiteátri. Po tejto akcii sa plánovala príprava na
opravu amfiteátra, nakoľko jeho stav bol neuspokojivý. Poslanec dal primátorovi otázku, kedy sa plánuje
začať s opravnými prácami a či budú ukončené do tohtoročných osláv SNP.
2. ART FILM FEST- zmenili sa niektoré skutočnosti, o ktorých neboli poslanci informovaní. Aj z dôvodu
záujmu občanov mesta o tieto zmeny a ich príčiny, požiadal primátora o ich vysvetlenie. Takisto ho
zaujímali ďalšie etapy mostu a navrhol lepšie uchytenie tabuľky z dôvodu možnosti krádeže.
Do miestnosti vošiel poslanec Ďurina.
Primátor reagoval:
Ad 1: Časť finančných prostriedkov je momentálne pozastavená, nakoľko stále prebieha súdny spor
a druhá časť bude financovaná z projektu Leader, informoval primátor. Navrhol, aby spolu s príslušnou
komisiou a architektom mesta obhliadli a posúdili stav poškodenia amfiteátra a našli riešenie tohto
problému. Doplnil, že na budúce zasadnutie MsZ predloží zoznam právnych sporov Mesta Trenčianske
Teplice.
Ad 2: Forza n.o. Bratislava je hlavným organizátorom tohto spomínaného festu. Jej úlohou je komplexné
zabezpečenie
festu. Mesto Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice sú len
spoluorganizátormi, a preto mesto nechcelo vstupovať do ich komunikácie s jednotlivými subjektmi. Ako
dôvod na vybudovanie nového mostu slávy uviedli viacero dôvodov. Medzi inými to boli aj sťažnosti ľudí
na nemožnosť prezerať si už pripevnené tabuľky, nakoľko sú umiestnené na parkovisku, a okrem iných aj
problém s ďalším predlžovaním mostu. Primátor k tomuto krátkemu vysvetleniu dal návrh, že požiada p.
Hledíka o vysvetlenie dôvodov premiestnenia mostu slávy v mestskej televízií.
Primátor predostrel i zámer s mostom slávy do budúcna, a to predlžovanie mostu, na ktorý sa premiestnia
všetky už upevnené tabuľky. Návrh na lepšie uchytenie tabuľky bol už riešený, dodal primátor.
Bod č. 4

Správa o kontrole plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 29. 4. 2009

Túto správu predložil hlavný kontrolór mesta. Stručne zhrnul, že na predošlom MsZ bolo
prijatých 16 uznesení, z ktorých 13 bolo splnených, 1 sa plní priebežne, 1 uznesenie je v plnení a 1
uznesenie malo dve časti: a/ táto časť uznesenia bola splnená a b/ zmluva je v príprave, uznesenie sa
plní. Následne požiadal poslancov o hlasovanie za návrh uznesenia ako je predložený.
Uznesenie č. 34/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 29. 4. 2009.
Hlasovanie:

za:

7 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina,p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín,
p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 0
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Bod č. 5

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2008

Primátor uviedol, že Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2008 bol predložený
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov. Bol
vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke mesta. Na MsÚ neboli počas
desaťdňovej lehoty doručené žiadne pripomienky.
Záverečný účet bol prerokovaný na komisii pre financie, hospodárstvo a majetok prerokovaný, a bol
odporučený na schválenie MsZ. Rovnako bol predložený na kontrolu nezávislému auditorovi. Správa
z tejto kontroly auditora je súčasťou materiálu, ako aj stanovisko hlavného kontrolóra. Zároveň
primátor požiadal hlavného kontrolóra mesta o stanovisko k záverečnému účtu mesta.
Hlavný kontrolór mesta v stručnosti oboznámil prítomných, že Záverečný účet Mesta
Trenčianske Teplice za rok 2008 bol predložený podľa zákona a po jeho preskúmaní odporučil MsZ
schváliť uznesenie tak, ako je navrhnuté.
Primátor poďakoval hlavnému kontrolórovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa Pšenčíková sa prihlásila do diskusie. Upozornila na omyl, ktorý sa týkal zmeny
roku 2008 na 2009 pri riadku Rekonštrukcia bazénu ZŠ. Ďalej požiadala o vysvetlenie položky Účet
Barteková a pohľadávky mesta za Technokom.
Položku Účtu Barteková jej vysvetlila p. prednostka. Na tomto účte boli uložené finančné
prostriedky neb. p. Bartekovej. Nakoľko už bolo vysporiadané dedičské konanie, pracovníčka
sociálneho oddelenia komunikovala s dedičmi o oznámení čísiel ich účtov, na ktoré im budú zaslané
finančné prostriedky na základe dedičského konania. Tieto prostriedky im boli už zaslané.
K položke pohľadávky za Technokom upresnila p. prednostka, že nakoľko nie je ukončený
právny spor, z účtovného hľadiska sa táto pohľadávka musí previesť do ďalšieho účtovného roku.
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, a tak požiadal primátor mesta o prečítanie a následné
hlasovanie za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 35/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
b) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2008 bez výhrad
2. Usporiadanie prebytku rozpočtu v sume 26 031 808,98 Sk nasledovne:
- na dofinancovanie projektov z roku 2008 ..... 23 644 782,74 Sk (784 863,00 €)
- do rezervného fondu ..... 2 387 026,24 Sk (79 234,76 €).

Hlasovanie:

Bod č. 6

za:
6 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina,p. Guštafík, , p. Murín, p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 1 (p. Kočiš)

Správa o stave čerpania prostriedkov zo štrukturálnych nástrojov EÚ a iných
grantových schém a schválenie ďalšieho postupu

Primátor informoval, že tento materiál bol už prvotne predložený na zasadnutí MsZ. Teraz je
spracovaný aj so zoznamom úspešných projektov. V realizácií je úspešný projekt Ostrožsko, projekt Scifi literatúry bol tiež úspešný a realizovaný pri príležitosti odovzdávania Ceny Karla Čapka. Uviedol i ďalšie
projekty, ktoré boli úspešné, ale vymenoval i neúspešné. O niektoré projekty sa môže mesto uchádzať
opäť na základe ďalších predložených výziev. Pripomenul, že každý projekt má svoje špecifiká. Z tohto
dôvodu boli zvolané niektoré mimoriadne zasadnutia MsZ. V prílohe tohto materiálu boli priložené
schémy štyroch projektov.
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Návrh uznesenia bol pripravený v troch alternatívach realizácie rekonštrukcie námestia.
Dodatočne bol upravovaný na základe konzultácie s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR a ako ďalší bod návrhu uznesenia bol potrebný pre spätné zdokladovanie financovania projektu
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt Implementácia trenčiansko-teplického
školského vzdelávacieho programu ako nástroja pre inovácie a profiláciu školy. Doplnil primátor,
a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanec Kočiš mal výhrady k návrhu uznesenia z dôvodu rozdelenia na dve časti, a to
rekonštrukciu námestia a na časť týkajúcu sa školstva. Požiadal primátora o zadefinovanie vzťahu
k subjektu Kúpele Trenčianske Teplice (ďalej KTT) pri rekonštrukcii námestia, participácií
a ústretovosti KTT.
Primátor:
Ad 1/ Poslanci MsZ budú hlasovať za každú časť uznesenia samostatne.
Ad 2/ Participácia KTT – kúpele budú musieť vybudovať nové parkovisko, pretože parkovisko
pred Krymom zanikne. Mesto nebude riešiť napájanie z námestia k jednotlivým kúpeľným domom.
Ústretovosť KTT – mesto žiadalo o súhlas s používaním niektorých pozemkov v ich vlastníctve.
Poslanec Kočiš navrhol, aby výsledok z rokovania medzi Mestom Trenčianske Teplice
a Kúpeľmi Trenčianske Teplice bol v písomnej forme z dôvodu negatívnych skúseností z predošlého
obdobia.
Medzi pripravovanými projektmi bol aj projekt pešej zóny. Poslankyňa Pšenčíková sa
zaujímala, či ide o ďalšiu etapu výstavby pešej zóny.
Poslankyni Pšenčíkovej odpovedal primátor, že je to projekt na rekonštrukciu námestia.
Nakoľko do diskusie sa ďalší poslanci neprihlásili, primátor požiadal o prečítanie návrhu
uznesenia v piatich častiach, a zároveň i o hlasovanie za jednotlivé návrhy uznesenia.
Uznesenie č. 36/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu
Rekonštrukcia námestia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
50 000 eur.
Hlasovanie:

za:
6 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina,p. Guštafík, , p. Murín, p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 1 (p. Kočiš)

Uznesenie č. 37/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu
Rekonštrukcia námestia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
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c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
150 300 eur.
Hlasovanie:

za:
6 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, , p. Murín, p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 1 (p. Kočiš)

Uznesenie č. 38/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu
Rekonštrukcia námestia, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
105 000 eur.
Hlasovanie:

za:
6 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, , p. Murín, p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 1 (p. Kočiš)

Uznesenie č. 39/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu
„Stavebné úpravy pavilónu A – F ZŠ Trenčianske Teplice“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce/samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce/samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
30 700 eur.
Hlasovanie:

za:

7 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín,
p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 40/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) zabezpečenie realizácie projektu Implementácia trenčiansko-teplického školského vzdelávacieho
programu ako nástroja pre inovácie a profiláciu školy po schválení žiadosti o NFP
b) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
8 250 eur.

Hlasovanie:

za:

7 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, , p. Murín,
p. Pšenčíková)
proti:
0
zdržal sa: 0
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Primátor skonštatoval, že všetky návrhy uznesení boli schválené.
Bod č. 7

Cenník cintorínskych služieb Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice

Primátor uviedol, že súčasný cenník cintorínskych služieb bol schválený v roku 2005. Na
základe výsledkov z vykonaného auditu TsM bolo potrebné upraviť cenník cintorínskych služieb,
pretože náklady vysoko prevyšovali výnosy z týchto poplatkov. Teraz je predložený nový cenník
služieb, ktorý vychádza zo skutočne vynaložených nákladov. Sadzby za hroby sa nemenia, dodal
primátor.
V diskusií sa prihlásil poslanec Guštafík, ktorý nemal výhrady voči návrhu nového cenníka
cintorínskych služieb, chcel upozorniť na niektoré nedostatky na novom cintoríne, napr. nefunkčnosť
vody vo vrchných častiach cintorína, stav Domu smútku a požiadal pri plánovanej rekonštrukcií
zabezpečiť prístup aj pre handicapovaných ľudí.
Poslankyňa Žbirková vošla do miestnosti.
Primátor reagoval na upozornenia poslanca Guštafíka. Informoval, že v tomto mesiaci bola
ukončená rekonštrukcia starého cintorína. Rekonštrukcia nového cintorína je plánovaná z financií
získaných z projektu, a preto sa zatiaľ budú riešiť jednotlivé nedostatky operatívne, a finančne
nenáročným spôsobom. Niektoré nedostatky by sa dali riešiť hlavne zmenou prístupu samotných
občanov, napr. nevytváraním čiernych skládok priamo na cintoríne.
Poslanec Guštafík navrhol na pridanie ďalších dvoch zberných miest priamo v areáli cintorínu,
najmä v období sviatkov.
Poslankyňa Pšenčíková doplnila návrh poslanca Guštafíka o žiadosť o opravu schodov
a zlepšenie prístupu k urnovému háju. Opäť upozornila i na potrebné opravy v Dome smútku z dôvodu
zatečenia vodou a následného poškodenia niektorých miestností plesňou.
Tento problém sa bude čiastočne riešiť spolu s pracovníkmi TsM v mesiacoch júl a august
tohto roku. Otázku cintorína sme rozdelili na dve etapy – prvú vyrovnanie cintorínskych nákladov
a v druhej časti sa budú postupne riešiť jednotlivé problémy.
Poslankyňa Pšenčíková uviedla, že k materiálu mohol byť priložený cenník z roku 2005 na
porovnanie nárastu cien.
Cenník z roku 2005 bol vypracovaný na základe výberu jednotlivých častí obradu. Teraz je
stanovená jedna paušálna suma za obrad. Táto suma bola vytvorená zo zistenej skutočnej spotreby
na energie. Doteraz mesto hradilo z vlastných nákladov stratu z poplatkov.
Poslankyňa Žbirková sa zaujímala, či budú občania upozornení na končiaci sa prenájom
hrobov po 10 rokoch.
Riaditeľ TsM p. Slotík jej odpovedal, že na základe evidencie TsM budú oslovovať občanov
o možnosti predĺženia nájmu vopred.
Poslanec Kočiš reagoval na rekonštrukciu starého cintorína. Niektoré kroky rekonštrukcie
a následné úpravy považoval za nedokončené. Upozornil na tvorbu čiernych skládok a zabezpečenie
lepšej kontroly zo strany MsP a upozorňovanie občanov na možnosť uloženia pokuty a na
nedostatočné kosenie trávy TsM. Navrhol vykonať postrek proti burine.
Primátor si tieto pripomienky a návrhy zapísal ako úlohy na riešenie

Uznesenie č. 41/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
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a) schvaľuje Cenník cintorínskych služieb Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice
b) ukladá riaditeľovi Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice zverejniť predmetný cenník a
zabezpečiť jeho uplatňovanie s účinnosťou od 1. 7. 2009

Hlasovanie:

Bod č. 8

za:
7 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, p. Žbirková)
proti:
0
zdržal sa: 1 (p. Pšenčíková)

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009

Materiál k tomuto bodu programu predložil hlavný kontrolór mesta v súlade so zákonom
o obecnom zriadení. Plán kontrolnej činnosti sa skladá z dvoch častí, a to z kontrolnej činnosti –
kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ, inventarizácie pokladne MsÚ, kontroly ZŠ a ďalších
kontrol vykonaných na podnet poslancov i iných osôb, a druhej časti – ostatnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta.
Primátor mesta požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 42/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2009.
Hlasovanie:

Bod č. 9

za:

8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín,
p. Pšenčíková, p. Žbirková)
proti:
0
zdržal sa: 0

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – novovytvorený
pozemok parc. č. 2779/2, parc. č. 2779/3, parc. č.2779/4, parc. č. 2683/3, parc. č.
2683/4 a parc. č. 2683/5

Tento návrh na predaj hore uvedených parciel bol vypracovaný na základe žiadosti akciovej
spoločnosti Hotel Flóra o odkúpenie pozemkov pri hoteli Flóra za účelom scelenia pozemkov. Žiadateľ
dal vypracovať znalecký posudok a geometrický plán na vlastné náklady.
Táto žiadosť bola prerokovaná na komisií pre financie, hospodárstvo a majetok trikrát; členovia
komisie boli aj na obhliadke miesta. Komisia odporučila tento návrh na predaj schváliť MsZ.
Poslankyňa Ďatková, ako predseda komisie pre financie, hospodárstvo a majetok, doplnila,
že žiadne zmeny spoločnosť neplánuje uskutočniť, autobusová zástavka zostane na pôvodnom
mieste.
Poslanec Guštafík sa zaujímal o otvorenie parkoviska pri Moste slávy, nakoľko je ohradené
a žiadne automobily na ňom neparkujú.
Primátor nemohol dať poslancovi uspokojivú odpoveď, pretože parkovisko je v súkromnom
vlastníctve.
Doplnil len informáciu pre poslancov o podaní žiadosti o NFP prostredníctvom projektu statickej
a dynamickej dopravy v januári tohto roku. Potom požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 43/VI/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
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predaj nehnuteľností – novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 2779/2 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 61 m2, novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 2779/3 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 53 m2, novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 2779/4 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 36 m2, ktoré vznikli odčlenením z pozemku reg. „E“ parc. č. 2779, novovytvorený
pozemok registra „C“ parc. č. 2683/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2, novovytvorený
pozemok registra „C“ parc. č. 2683/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, novovytvorený
pozemok registra „C“ parc. č. 2683/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, ktoré vznikli
odčlenením z pozemku reg. „C“ parc. č. 2683 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 1 ako
vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre Hotel Flóra, a. s., ul. 17. novembra 14, Trenčianske
Teplice za cenu 19,- Eur/m2 (572,39 Sk/m2).
Novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 34/08 zo dňa 23. 5. 2008,
vyhotoveného Geometrou, s.r.o. Námestie sv. Anny, Trenčín, overeného Správou katastra Trenčín
dňa 16. 6. 2008 pod č. 696/08.
Celková kúpna cena predstavuje ............................................................ 4 313,- Eur (129 933,44 Sk)

Hlasovanie:

Bod č. 10

za:

8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín,
p. Pšenčíková, p. Žbirková)
proti:
0
zdržal sa: 0

Rôzne

V bode Rôzne p. prednostka, za základe žiadosti poslankyni Pšenčíkovej z predošlého
zasadnutia MsZ, podala informáciu o počte dohôd mimo pracovného pomeru. Celkový počet dohôd
uzatvorených mimo pracovného pomeru je 44. Z toho: 15 dohôd pre prvé kolo volieb prezidenta SR, 9
pracovníkov kina, 4 v ZŠ, 12 pre ZPOZ pri MsÚ Trenčianske Teplice, 1 dohoda pre opatrovateľskú službu
a 3 dohody pre pracovníkov MsÚ.
Poslankyňa Pšenčíková poďakovala p. prednostke za podanie týchto informácií.
Poslanec Kočiš navrhol riešiť formou dohody mimo pracovného pomeru jednu pracovnú silu na
zastupovanie počas čerpania riadnej dovolenky, prípadne času práceneschopnosti pracovníčky knižnice
z dôvodu stálej prevádzky knižnice.
Primátor s návrhom poslanca Kočiša súhlasil a navrhol pracovné stretnutie s poslancom za
účelom riešenia zastupovania pracovníčky knižnice.
Poslankyňa Žbirková odovzdala primátorovi list od občianky mesta Trenčianske Teplice, ktorá sa
stará o vedľajší hrob a pri jeho udržiavaní a odnášaní odpadu bola upozornená mestským policajtom na
vykonanie odnesenia odpadu do zberných nádob. Druhým problémom, na ktorý upozorňovala v liste,
bolo chýbajúce hygienické zariadenie na detskom ihrisku v parku.
Primátor prevzal list od poslankyni Žbirkovej a informoval ju, že list bude riadne zaevidovaný
a riešený na príslušnom oddelení MsÚ.
Staršie hroby, o ktoré sa nik nestará, si budú môcť prenajať ďalší záujemcovia. Na starom cintoríne sa
však vyskytol nový problém, pretože tu boli zistené vojnové hroby z I. svetovej vojny.
Návrh poslanca Kočiša na prezeranie stromov na starom cintoríne primátor vzal na vedomie.
Informoval poslancov, že stav stromov na strom cintoríne bol zanalyzovaný, ale vzhľadom na vegetačné
obdobie sa orezanie bude vykonávať neskôr.

Bod č. 11

Záver
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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:

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

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

Ing. Dagmar Ďatková

MUDr. Tibor Guštafík

Zapísala: Erika Malková
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