Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného
dňa 3. decembra 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.

Otvorenie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 Ministerstva
životného prostredia SR predkladaný Mestom Trenčianske Teplice
Záver

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 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 ospravedlnili: p. poslankyne Dagmar Ďatková, Patrícia Temkovitz a Darina Žbirková, p.
poslanci: Marian Kočiš, Peter Trník. Za overovateľov zápisnice určil primátor p. poslanca Petra Ďurinu
a p. poslanca Tibora Guštafíka. 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. 66/XII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
6 (p. Ancin, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Murín, p. Psotná, p. Pšenčíková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3
životného prostredia SR predkladaný Mestom Trenčianske Teplice

Ministerstva

Primátor predložil materiál. Mesto Trenčianske Teplice, ako oprávnený žiadateľ, pripravilo
v súlade s výzvou OPŽP-PO3-09-3, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR projekt,
ktorého obsahom je nákup dvoch postrekových vozidiel (cestného a chodníkového) a nákup dvoch
čistiacich vozidiel (cestného a chodníkového). Tieto vozidlá budú v prípade schválenia žiadosti
využívané na čistenie a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov a nahradia v súčasnosti už
zastaranú techniku Technických služieb mesta Trenčianske Teplice.
Podmienkou predloženia žiadosti je doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany
žiadateľa vo forme uznesenia mestského zastupiteľstva. Následne otvoril diskusiu.
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Poslankyňa Pšenčíková :
- kedy bol podaný projekt.
Primátor :
Projekt bol podávaný v novembri tohto roku, ale na MsÚ bola doručená výzva z MŽP SR o následné
doplnenie projektu do 7. 12. 2009. Z tohto dôvodu bolo zvolané mimoriadne MsZ,
Poslanec Ďurina:
- podporil túto žiadosť o NFP, nakoľko o zlom stave vozidiel oboznamoval už predchádzajúci riaditeľ
TsM.
Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, primátor požiadal
o prečítanie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 67/XII/2009
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 za účelom realizáciu projektu s názvom
„Znižovanie znečisťovania ovzdušia pri údržbe pozemných komunikácií“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % (t.j. vo výške 49 765,40 eur) z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, ktoré sú vo výške 995 308.00 eur a reprezentujú aj celkové
výdavky na projekt.

Hlasovanie:
Za:
6 (p. Ancin, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Murín, p. Psotná, p. Pšenčíková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3. Záver
Primátor poďakoval prítomným za účasť a 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

p. Peter Ďurina

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

MUDr. Tibor Guštafík

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

Zapísala: Erika Malková
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