Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. augusta 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.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Informácia o plnení opatrení na zníženie dopadov finančnej krízy na hospodárenie
Mesta Trenčianske Teplice a Príkazov primátora na ich zabezpečenie č. 2, 3. a 4.2009
k 30. 6.2009
5. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 24. 6. 2009
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2009 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
7. Informácia o plnení rozpočtu za 2. štvrťrok 2009
8. Informácia o zmenách rozpočtu na rok 2009 vykonaných v 2. štvrťroku primátorom
mesta Trenčianske Teplice v súlade s uznesením MsZ č. 68/IX/2007
9. Informácia o stave sporových opatrení
10. Správa o výsledkoch následnej kontroly vykonanej v Materskej škole Trenčianske
Teplice
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie
Dnešné MsZ otvoril primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomných 6
poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Z dnešného zasadnutia boli
ospravedlnení: Ing. Dagmar Ďatková, Patrícia Temkovitz, Peter Trník a Igor Murín.
MUDr. Guštafík príde neskôr. Za overovateľov zápisnice určil primátor Mgr. Art.
Petra Trníka a PhDr. Mariana Kočiša, za zapisovateľku Martinu Fialovú a za
skrutátorky: Ing. Annu Hudcovskú a PaedDr. Soňu Kresánkovú. / Prišiel MUDr. Guštafík/
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2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Návrh programu obdržali poslanci písomne. Keďže na dnešnom zasadnutí je
prítomných len 7 poslancov, navrhol primátor z dnešného rokovania vypustiť bod č.
6 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2009 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Zo strany prítomných neboli vznesené
žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie :
U z n e s e n i e č. 44/VIII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program MsZ.
Prítomní:7

Za: 7

3. Interpelácie poslancov
Na úvod primátor oboznámil prítomných poslancov, že Mesto Trenčianske Teplice sa
začalo dôslednejšie zaoberať problematikou riešenia psích exkrementov. V súčasnosti je
osadených na sídlisku SNP 12 ks nádob na psie exkrementy, 2 kusy sa nachádzajú pred
NS Termál a na pešej zóne. Mesto vydalo aj informačný leták, ktorý obsahuje mapku,
kde sa nachádzajú tieto nádoby. Letáky budú distribuované všetkým majiteľom psov.
Mestská polícia bude pokutovať tých majiteľov psov, ktorí nevyčistia znečistené miesto
po svojich psoch. Kúpele Trenčianske Teplice a.s. na svoje náklady taktiež umiestnia
v kúpeľnom parku nádoby na psie exkrementy.
PhDr. Marian Kočiš:
1. Tlmočil pozitívne ohlasy na akciu „ Jazdecké preteky o pohár primátora mesta“. Akcia
si získava čoraz väčšiu obľubu a návštevnosť. To, čo sa javí ako problém z pohľadu
návštevníkov, je možnosť a dostupnosť použitia WC. Tento problém bol aktuálny aj
pri akcii „Ľudové remeslá“.
2. Požiadal primátora o informáciu ohľadne realizácie prác Zóny Stred – plnenie zmluvy,
resp. uplatňovanie sankcií zo strany mesta.
3. Cez naše mesto prechádza, alebo priamo navštevuje, množstvo motoristov. Je smutné,
že cesty pripomínajú prekážkovú dráhu s množstvom kanálov, hydrantov a výtlkov,
ktoré sú aj niekoľko centimetrov pod úrovňou vozovky. Týka sa to štátnych ciest, ako
aj miestnych komunikácií. Požiadal primátora, aj keď si je vedomý obmedzených
možností v čase krízy, aby kontaktoval zodpovedných na úrovni Slovenskej správy
ciest s požiadavkou na riešenie tohto problému, ako aj hľadal riešenia vo vzťahu
k miestnym komunikáciám, ktoré sú v správe mesta. Taktiež požiadal o informáciu
ohľadom výstavby kruhového objazdu v Trenčianskej Teplej.
Vzniesol kritiku k vykonaným rekonštrukčným prácam vykonaným na starom
cintoríne. Pripomienkoval dĺžku trvania prác, ako aj ich kvalitu. Žiadal primátora, aby
sa oboznámil so stavom realizovaných prác a zabezpečil odstránenie nedostatkov.
Zároveň žiadal primátora o informáciu, ktorá firma práce na cintoríne realizovala a kto
z mesta práce preberal. Pri projektovaní by stačilo veci viacej konzultovať so
zainteresovanými, aby sa predišlo zbytočným problémom, ako to bolo aj pri
rekonštrukcii budovy MsÚ. Rekonštrukcia priestoru pre obradnú sieň prebehla bez
konzultácie s tými, ktorí obrady vykonávajú. Miestnosť je pocitovo chladná bez
výzdoby navodzujúcej slávnostnú atmosféru, bez klimatizácie a možnosti účinného
vetrania pre hluk z ulice.
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Touto cestou sa obracia na hlavného kontrolóra mesta Ing. Ivana Chylu , aby
vykonal kontrolu objednaných, realizovaných a faktúrovaných prác súvisiacich
s revitalizáciou starého cintorína.
Na požiadanie občanov pripája aj žiadosť na vykonanie kontroly objednaných,
realizovaných a faktúrovaných prác súvisiacich s rekonštrukciou bazéna v ZŠ.
( text interpelácie PhDr. Kočiša je v prílohe tejto zápisnice )
Primátor:
ad1/. čo sa týka zabezpečenia toaliet na kultúrnych podujatiach, bude intenzívnejšie
komunikovať s aj s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s., taktiež sa bude snažiť zistiť
alternatívu suchých toaliet už na najbližšiu akciu Western day.
ad2/ Zóna Stred – podrobnejšie odpovie písomne, firma požiadala o odklad z dôvodu
finančnej a hospodárskej krízy, zaplatené boli penále cca 200. tis Sk. Mesto môže
zatiaľ využívať tento pozemok na svoje účely.
ad3/ cesty – hlavné cesty II. triedy sú v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja,
mnohokrát prebehla aj komunikácia so Správou ciest, TSK si zobralo vysoký úver na
rekonštrukciu ciest, avšak tie úseky, ktoré deklarovali, že sa budú rekonštruovať naše
cesty nezahŕňajú. V momentálnej situácii sme radi, keď sa robia aspoň malé úpravy.
PhDr. Kočiš – zaujímalo ho, či má primátor nejaké nové informácie ohľadom
výstavby kruhového objazdu.
p. primátor – podľa jemu dostupných informácií by sa výstavba mala realizovať v r.
2010, rozpočet je dosť vysoký, pohybuje sa vo výške 1 milióna €. Čo sa ďalej týka
komunikácií na sídlisku SNP, rekonštrukčné práce boli z dôvodu finančnej krízy
pozastavené. Pred 2 rokmi sa operatívne riešili tieto komunikácie zahladzovaním,
odborníci však upozorňovali na to, že je to zbytočné vyhadzovanie peňazí, keďže
asfalt je veľmi zničený. Tým, že nový asfalt tlačí na starý, vznikne jama o pol metra
ďalej. Treba ďalej podotknúť, že sídlisko je v mnohých častiach majetkovo
nevysporiadané.
Ad4/ čo sa týka rekonštrukcie cintorína, tieto práce projektovala Ing. Kossuthová,
pokiaľ sú pochybnosti, môže sa to prekontrolovať podľa výkazu výmer, môže
zasadnúť stavebná komisia, prizvať sa firma, ktorá práce realizovala a taktiež môže
byť prítomný PhDr. Kočiš. Je však rozdiel, keď sa niečo rekonštruuje po 10-15
rokoch ako napr. po 40 rokoch.. Domnieva sa, že práce zodpovedajú stavu, v ktorom
sa cintorín nachádzal.
Ad5/ sobášna miestnosť – je to vec názoru, myslí si, že je lepšia ako bola
predchádzajúca, dve kuchynky sme vlastne „zdedili“. Vybúranie kuchynky by bola
dosť nákladná záležitosť.
Ing. Mikušová, prednostka MsÚ– sobášna miestnosť je riešená tak, ako bolo
dispozične a stavebno-technicky možné, steny dole sú nosné, takže nemožno do toho
zasahovať. Interiér je vec názoru.
Monika Pšenčíková:
– poukázala na to, že v obradnej miestnosti by bolo vhodné dať pri dverách kadiaľ
vchádzajú sobášiaci nejaký záves alebo paraván, taktiež steny sú prázdne
- čo sa týka Domu smútku – treba s tým niečo robiť, dnes bola na smútočnom obrade,
2 krát spadla truhla, nehovoriac o tom, ako to tam vyzerá
- budova bývalej ZUŠ – nič sa tam zatiaľ nerobí, bolo by potrebné upraviť okolie
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Primátor :
- Dom smútku – boli sa tam pozrieť aj s hlavným architektom a pracovníkom
stavebného úradu – celá budova je v katastrofálnom stave, zateká tam, taktiež vlhne od
svahu. Napr. len odstránenie starých dlaždíc by stálo cca 2,5 mil. Sk. Rekonštrukcia by
mohla byť realizovaná v rámci projektu LEADER.
Mgr. art. Peter Trník:
- poukázal na to, že je veľmi dobré, že sa v našom meste koná festival ľudových
remesiel, problém je však malé javisko pred kúpeľnou dvoranou, a to konkrétne, že
konáre stromov zavadzajú ľuďom vo výhľade na účinkujúcich. Bolo by vhodné
vykonať orez konárov. Informoval sa, prečo toto podujatie nebolo dvojdňové tak ako
to bývalo minulé roky.
- taktiež poukázal na to, že v našom meste nemajú občania možnosť lacnejšie si
nakúpiť. Chýba tu nejaký hypermarket.
Primátor :
- konáre sa budeme snažiť riešiť, aby nebránili ľuďom vo výhľade. V minulom
období bývalo toto podujatie dvojdňové, ale naša predstava bola, že by to bolo druhý
deň napr. do 16. hodiny, ale zvyčajne predajcovia odchádzali ešte pred obedom,
nemali sme im v tom ako zabrániť. V budúcich ročníkoch by sme sa chceli zamerať
hlavne na vylepšenie sprievodných programov.
- čo sa týka obchodných reťazcov – komunikoval asi s dvoma, je to však všetko otázka
ich ekonomického vyhodnotenia. Zatiaľ však môžu občania využívať Tesco autobus,
ktorý zadarmo chodí do Dubnice nad Váhom.
Mgr. Monika Psotná:
- na Baračke by taktiež bolo vhodné umiestniť kontajner na psie exkrementy, ľudia
tam často chodia venčiť psov
- pri pamätníku partizána Rebru treba urobiť poriadok, kvetináč, ktorý tam bol
zamestnanci TsM odtiaľ odviezli s tým, že ho vysadia, zatiaľ sa tak nestalo. Taktiež
tam rastie lieska, treba by ju zrezať.
- dnes bol na Baračke vykonaný postrek.
MUDr. Žbirková :
- smetné nádoby pri SNP 18,19,20 – vždy tam bývali tri nádoby, teraz majú len dve –
je to nepostačujúce
- doktori zo zdravotného strediska nevedia, ktoré smetné nádoby patria im
- robilo sa nové osvetlenie avšak pre SNP 19, 20 nie – prečo ?
- rozmiestňovanie lavičiek – pred ich domom niekto ukradol lavičku
- požiadala mestskú políciu, aby chodievali vo večerných hodinách kontrolovať areál
zdravotného strediska – ľudia tam venčia psov, mládež tam fajčí, zdržiavajú a tam
bezdomovci – ostáva tam po nich neporiadok
- ako je to s Rýchlou zdravotnou službou, ktorá mala byť v areáli zdravotného
strediska
Primátor:
- čo sa týka RZS podľa jeho informácia firma nedostala licenciu, bude s firmou
komunikovať, následne bude informovať
- smetné nádoby – podľa VZN je jedna 1100 l nádoba na 70 ľudí, preto bola odobratá
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- verejné osvetlenie – sú to v podstate 4 sústavy osvetlení, projekt je na celé sídlisko –
postupne sa budú robiť aj ostatné časti, všetko však závisí od finančných
prostriedkov.
- mesto zmapuje počet lavičiek a bude sa to riešiť
Ing. Ancin – čo sa týka lavičiek – pripravujú sa 2 oddychové miesta pre dôchodcov
na sídlisku SNP – jedno potravinách na sídlisku SNP a jedno pri SNP 19.

4. Informácia o plnení opatrení na zníženie dopadov finančnej krízy na
hospodárenie Mesta Trenčianske Teplice a Príkazov primátora na ich
zabezpečenie č. 2., 3. a 4. 2009 so stavom k 30. 6.2009
Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho p. primátor.
V krátkosti informoval prítomných o dopadoch fin. krízy, v júli bola zverejnená ďalšia
prognóza Ministerstva financií SR. Predložil prítomným vývoj podielových daní –
január, február sú relatívne dobré mesiace. ZMOS mal rokovanie s vládou, pripravujú
návrhy, o ktorých sa bude diskutovať v septembri. Samosprávy v tomto roku prídu
o cca 140 mil. €, v budúcom roku by to malo byť až 270 mil. €.
PhDr. Marián Kočiš - podotkol, že je chvályhodné, že mesto ide v čase krízy šetriť,
ale je toho názoru, že sa malo šetriť aj v minulých obdobiach. Je tu negatívny dopad
„rozšafných rozpočtov“. Vyslovil názor, že mesto v minulosti realizovalo neefektívne
predaje najlukratívnejšieho majetku mesta. Ak by bol prístup iný, situácia by mohla
byť v súčasnosti priaznivejšia.
Primátor – je toho názoru, že sme na tom relatívne dobre. Mnoho miest je teraz v
„červených číslach“, nemajú na mzdy, prepúšťajú atď.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 45/VIII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu
o plnení opatrení na zníženie dopadov finančnej krízy na hospodárenie Mesta
Trenčianske Teplice a Príkazov primátora na ich zabezpečenie č. 2.,3. a 4. 2009
so stavom k 30. 6.2009.
Prítomní: 7

Za:6

Zdržal sa:1 /PhDr. Kočiš/

5. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 24. 6. 2009
Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Chyla, hlavný
kontrolór mesta . Informoval prítomných, že bolo prijatých 11 uznesení, z toho 10
bolo splnených, jedno sa plní.
Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné
uznesenie:
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U z n e s e n i e č. 46/VIII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu
o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 24. 6. 2009.
Prítomní: 7

Za: 7

6. Informácia o plnení rozpočtu za 2. štvrťrok 2009
Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho p. primátor.
PhDr. Kočiš – informoval sa v akých organizáciách je Mesto Trenčianske Teplice
členom
Primátor – ZMOS, Únia miest a obcí Slovenska, Mikroregión Teplička, MAS, ZPOZ,
Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia
prednostov úradov miestnej samosprávy
Monika Pšenčíková – dohody zamestnanci – zdá sa jej počet 79 vysoký
Ing. Mikušová, prednostka MsÚ – počet sa zdá byť vysoký preto lebo na dohodu
o vykonaní práce sú zamestnanci ZUŠ-ky, Kina Prameň, 3 dohodári sú na MsÚ.
Monika Pšenčíková – ďalej sa zaujímala o položku pracovná zdravotná služba
Ing. Mikušová, prednostka MsÚ – táto povinnosť nám vyplýva to zo zákona
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 47/VIII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu
o plnení rozpočtu za 2. štvrťrok 2009.
Prítomní:7

Za:7

7. Informácia o zmenách rozpočtu na rok 2009 vykonaných v 2. štvrťroku
primátorom mesta Trenčianske Teplice v súlade s uznesením MsZ č. 68/IX/2007
Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho p. primátor.
Informoval prítomných, že sa jednalo len o presuny medzi jednotlivými položkami.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 48/VIII/2009
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o zmenách rozpočtu na rok 2009
vykonaných v 2. štvrťroku primátorom mesta Trenčianske Teplice v súlade
s uznesením MsZ č. 68/IX/2007.
Prítomní: 7

Za: 6

Zdržal sa: 1
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8. Informácia o stave sporových konaní
Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho p. primátor.
Informoval prítomných o 9 sporových konaniach, a to konkrétne:
1. Alica Havelková a spol. proti odporcom Mesto Trenčianske Teplice a EUROPEUM
a.s. o určenie nehnuteľností patriacich do dedičstva.
2. Mesto Trenčianske Teplice proti odporcovi DUDA Stavby s.r.o. o zaplatenie
6.384,98 €
3. Mesto Trenčianske Teplice proti odporcovi Dušan Janík – Mojská o zaplatenie
5.311,20 €
4. Ing. Ľubomír Hargaš, Košice proti odporcovi Mesto Trenčianske Teplice
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
5. Mesto Trenčianske Teplice proti odporcovi Ľuboš Križan a Jana Križanová , SNP
681/81 o vypratanie bytu č. 6
6.Mesto Trenčianske Teplice proti odporcovi Mgr. Dušan Sádecký o zaplatenie
2.627,39 €
7. Mesto Trenčianske Teplice proti odporcovi Mgr. Dušan Sádecký o zaplatenie
398,32 €
8. Mesto Trenčianske Teplice proti odporcovi Mgr. Dušan Sádecký zaplatenie 250,41€
9. Spoločnosť urbárnikov proti odporcovi Mesto Trenčianske Teplice
Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 49/VIII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu
o stave sporových konaní.
Prítomní: 7

Za: 7

9. Správa o výsledkoch následnej kontroly vykonanej v Materskej škole
Trenčianske Teplice
Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho Ing. Ivan Chyla,
hlavný kontrolór mesta. Informoval prítomných, že zistenia pri kontrole boli
odstránené na mieste, čo je v súlade s platnou legislatívou.
Zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 50/VIII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu
o výsledkoch následnej kontroly vykonanej v Materskej škole Trenčianske Teplice.
Prítomní: 7

Za: 7

10. Rôzne
V rámci bodu rôzne neboli vznesené žiadne pripomienky.
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11. Záver
Primátor poďakoval 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

PhDr. Marian Kočiš

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

Mgr. Art Peter Trník

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

Zapísala: Martina Fialová
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