Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 15. februára 2010

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.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
zo dňa 3. decembra 2009 a z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčianskych Tepliciach zo dňa 16. decembra 2009
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 1/2010 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Trenčianske Teplice
Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1 na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2010
Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SRČR 2007-13 na realizáciu projektu „Výš, dál, rychleji společně“
Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok
v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie č. 2.2 Budovanie a modernizácia
osvetlenia pre mestá na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia – sídlisko
SNP“
Správa o sťažnostiach za rok 2009
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Trenčianskych Tepliciach za rok 2009
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2009
Rôzne

1. Otvorenie
Dnešné MsZ otvoril primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslankyne: Patrícia
Temkovitz zo zdravotných dôvodov, Monika Psotná a poslankyňa Darina Žbirková. Za overovateľov
zápisnice určil primátor poslanca Igora Murína a poslanca Petra Trníka, za zapisovateľku Eriku
Malkovú a za skrutátorky Martinu Fialovú a Zdenu Bunčákovú.
2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Návrh programu obdržali poslanci písomne. Program bol doplnený v bode Rôzne o bod č. 13a
Informácia o majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého charakteru. 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.1/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ.
Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3.

Interpelácie
Primátor otvoril tretí bod programu zasadnutia MsZ, do ktorého sa prihlásili:
Poslanec Kočiš:

- požiadal o nápravu v zápisnici, nakoľko nielen jemu, ale najmä občanom chýba prechod pre
chodcov pri Amadeuse a o priloženie znenia interpelácií ako prílohu zápisnice,
- zareagoval na obnovenie vydávania Teplického spravodaja, najmä v súvislosti s konštatovaním
primátora v príhovore primátora v čísle 1/2010 i stále prebiehajúcej hospodárskej kríze a jej
výraznejších následkoch v tomto roku oproti minulému roku. Už v minulosti poukázal na neefektívne
vydávanie spravodaja. Na ukážku priniesol obecné noviny Hlásnik z Moravského Lieskového.
- mesto nemá kultúrny dom a na tieto účely sa zväčša využíva školská jedáleň. Pýtal sa v mene
záujmových organizácií, pre ktoré je dosť veľkým problémom platenie prenájmu za jedáleň, či by
nemohlo mesto hradiť prenájom alebo aspoň stanovenie symbolického poplatku,
- na základe Kalendára podujatí na rok 2010 mesto v tomto roku opäť plánuje Májové stretnutie na
salaši, napriek tomu, že v minulom roku bola účasť slabá a ďalší ročník už nemal byť plánovaný.
Požiadal o vyčíslenie nákladov na túto akciu a dôvod prečo sa bude opäť konať táto akcia.
- práca poslancov je odmeňovaná len symbolicky. Je prejavom dobrých mravov určité ocenenie práce
poslancov i formou neoficiálnych stretnutí. Je nedôstojné, keď si poslanci musia za takéto stretnutia
platiť, keď primátor má svoj reprezentačný fond. Jeho názor je, že MsZ by malo byť informované
o čerpaní prostriedkov z tohto fondu. Zaujímal sa o to, kto a v akej sume navrhol výšku fondu v roku
2007, 2008 a 2009, jeho čerpanie a účel použitia prostriedkov,
- ocenil otvorenie nového rodinného centra, ktoré spestrí a spríjemní život rodín s malými deťmi.
V informáciách sa konštatuje, že v počiatkoch im pomohlo Mesto Trenčianske Teplice. Požiadal
o informáciu, v čom konkrétne pomoc mesta spočívala.(plné znenie interpelácií poslanca Kočiša je
priložené v prílohe zápisnice)
Poslankyňa Pšenčíková:
- tlmočila sťažnosti od občanov na neposypané chodníky,
- opäť upozornila na stojacu vodu na chodníku pred Amadeusom,
- zaujímala sa o to, či má mesto v pláne opravovať výtlky pri zdravotnom stredisku.
Primátor reagoval na jednotlivé interpelácie poslancov:
poslancovi Kočišovi k interpeláciám:
- požiadal poslanca o dodanie znenia interpelácií v písomnej podobe,
- mesto vydávaním informuje o svojej činnosti tých občanov, ktorí nemajú prístup k internetu. Aj okolité
dediny a mestá vydávajú svoje noviny, ale je veľký rozdiel v kvalite a aktuálnosti našej a ich
internetovej stránky. Negatívny postoj k vydávaniu spravodaja nepostrehol od iných poslancov.
Informáciu o finančných prostriedkoch dodá písomne.
- základná škola je samostatná rozpočtová organizácia, ktorá sa riadi podľa zákona. Preto je výška
sumy za prenájom v kompetencii riaditeľa školy, ktorý však musí do nej zahrnúť všetky náklady. Bolo
by vhodné, keby poslanec navrhol iné riešenie. Spolupráca mesta je možná, ale tieto finančné
prostriedky je potrebné zahrnúť do rozpočtu, ktorý je na tento rok už schválený.
- obnovená tradícia spoločného stretnutia na salaši nenašla ohlas u občanov Trenčianskych Teplíc,
a preto sa mesto rozhodlo ukončiť spolufinancovanie tejto akcie. Náklady zo strany mesta budú len
minimálne. Táto akcia bude akciou mesta Nová Dubnica, v našom meste ju budeme len propagovať.
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- poslanecká činnosť je pre väčšinu poslancov službou občanovi, ako sa vyjadril v minulosti nejeden
poslanec, a preto im nevadí výška odmeny za túto službu. Čo sa týka spoločných akcií, sú poslanci,
ktorí sami prichádzajú s otázkou o výške čiastky, ktorou môžu prispieť. Reprezentačný fond primátora
je každoročne schvaľovaný ako súčasť rozpočtu mesta, schvaľujú ho poslanci MsZ a čerpanie
jednotlivých položiek je možné vidieť v správe o čerpaní rozpočtu .
- pre rodinné centrum Ovečka boli v rozpočte taktiež vyčlenené finančné prostriedky, z ktorých im bol
poskytnutý príspevok na nájom priestorov.
Poslankyni Pšenčíkovej k interpeláciám:
- čo sa týka odstraňovania výtlkov pri zdravotnom stredisku, uskutočnilo sa pracovné stretnutie na
túto tému a čaká sa na lepšie počasie.
- pracovníci TsM počas doby, kedy bolo potrebné akútne vykonávanie zimnej údržby v meste,
odpracovali už 110 hodín nadčasu. Pri danom počte zamestnancov vykonávajú všetko v rámci svojich
možností i možností nákladov. Taktiež i náčelník MsP so svojimi pracovníkmi neustále monitorujú stav
komunikácií a mesta, na základe čoho podávajú informácie riaditeľovi TsM.
- dôvodom spomínanej stojacej vody pri Amadeuse bude pravdepodobne nerovný terén. Na
odstránení sa bude pracovať.

4.

Správa o kontrole plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva zo dňa 3. decembra 2009 a z riadneho
zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 16. decembra 2009

Tento materiál predložil hlavný kontrolór mesta I. Chyla. V správe o kontrole plnení uznesení
boli schválené 2 uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3. 12. 2009, obe boli splnené.
Z 12 schválených uznesení z riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 16.12. 2009 bolo 10 splnených a 2
uznesenia sa plnia.
Následne požiadal poslancov o prerokovanie materiálu a prijatie uznesenia.
U z n e s e n i e č. 2/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 3. decembra 2009
a z riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 16.
decembra 2009.

Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 1/2010 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice

Materiál predložil primátor. V súlade s novelizáciou zákona č.138/1991 Zb. bolo pripravené
v auguste 2009 pre
MsZ v Trenčianskych Tepliciach na schválenie nové VZN o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice. V súčasnosti predkladaný návrh
VZN je doplnený o poznatky z aplikačnej praxe miest a obcí, ako aj o metodické odporúčania
Ministerstva financií SR ako zákonodarcu.
Návrh VZN bol riadne zverejnený na úradnej tabuli mesta a na elektronickej úradnej tabuli.
V stanovenej lehote neboli k nemu doručené žiadne pripomienky.
Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok sa uvedeným návrhom VZN zaoberala na
svojom zasadnutí v auguste 2009 a vo februári 2010 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť
VZN č. 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice.
Upozornil, že na základe dohody z pracovného stretnutia poslancov, bude doplnená časť
2
o nájmoch o nájom nehnuteľného majetku do výmery 50 m vrátane (ide napr. o hrobové miesta).
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Doplnil, že ďalší postup s umeleckými dielami bude riešený v samostatnom bode programu,
v bode č. 13a. Následne otvoril diskusiu k tomuto predloženému materiálu.
Poslankyňa Pšenčíková sa zaujímala o možnosť prenájmu čitárne a knižnice v Kúpeľnej dvorane.
Primátor jej odpovedal, že prenájom týchto miestností je možný, nakoľko je to zahrnuté v nájomnej
zmluve s Kúpeľmi Trenčianske Teplice.
Poslanec Kočiš navrhol špecifikovať hnuteľný majetok, o ktorého prenajatí a vypožičaní rozhoduje
primátor. Uviedol aj problém z minulého obdobia - odídenie člena komisie. Zaujímal sa, či je komisia
vždy doplnená o ďalšieho člena.
Primátor mu odpovedal, že menovanie jednotlivých komisií je v právomoci štatutára – primátora.
Komisia rozhoduje napr. o prebytočnom materiále do sumy 10 tis. €. Za zdĺhavú procedúru považuje
menovaniu nového člena komisie prostredníctvom MsZ.
Hlavný kontrolór mesta upozornil, že komisia nerozhoduje, len odporúča.
Poslanec Kočiš uviedol, že jednotliví členovia komisií nie sú uvedení v žiadnom VZN. V tomto VZN mu
chýba pojem záloha na nehnuteľnosť.
Primátor vysvetlil, že obchodná súťaž a všetky podmienky obchodnej súťaže sú stanovené zákonom
schváleným poslancami NR SR.
Poslankyňa Ďatková vyšla z miestnosti.
Ako príklad uviedol poslanec Kočiš inventarizáciu.
Prednostka MsÚ sa zapojila do diskusie s vysvetlením, že primátor ako štatutár mesta nesie
zodpovednosť, ktorá je stanovená zákonom, a preto je kompetentný menovať svoj poradný orgán, ktorým
sú škodová, likvidačná a inventarizačná komisia. Tieto v súlade so zákonom prehodnotia stav majetku
a následne odporučia primátorovi ďalší postup s nakladaním majetku v súlade s postupmi, ako sú
uvedené v návrhu VZN.
Poslankyňa Ďatková prišla do miestnosti.
Poslanec Kočiš sa zaujímal o výkon činnosti týchto komisií.
Prednostka MsÚ mu odpovedala, že komisie sa stretávajú podľa potreby (ak vznikne škodová udalosť, na
riešenie inventúrnych výsledkov, pri zistení neupotrebiteľného majetku). Odporučila poslancovi, že ak
nesúhlasí s časťou VZN, nemusí hlasovať za prijatie tohto návrhu VZN.
Poslanec Guštafík podporil primátora v takomto postupe podľa zákona. Uviedol, že poslanec Kočiš rieši
problém, ktorý nie je potrebné riešiť a touto formou sa chce spopularizovať.
Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, primátor požiadal o prečítanie návrhu
uznesenia. Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 3/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske
Teplice .
Hlasovanie: Za: 7 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Kočiš)
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6.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Trenčianske Teplice

Materiál predložil primátor. Uviedol, že od 1. januára 2010 sa v obciach zmenili podmienky
financovania školstva. Vstúpili do platnosti niektoré ustanovenia zákona č. 179/2009 Z. z., ktorými sa
menia a dopĺňajú zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákon
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Ročná výška poskytnutých finančných prostriedkov závisí od objemu finančných prostriedkov
poukázaných mestu z výnosu dane fyzických osôb a určí sa z počtu žiakov/detí uvedených v zbere
údajov v štatistickom výkaze k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je
rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Výška dotácie v návrhu
VZN je určená paušálne na žiaka/dieťa školy a školského zariadenia.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 4/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č.2/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7.

Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1 na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2010

K tomuto materiálu doplnil primátor, že ide o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov
z roku 2009 do roku 2010 a zvýšenie sumy na pôžičku MAS mikroregiónu Teplička z dôvodu
nedodržania termínov refundácie nákladov riadiacim orgánom.
Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, primátor požiadal
o prečítanie návrhu uznesenia a následné hlasovanie.
U z n e s e n i e č. 5/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
I. Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1 na zmenu rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2010, ktorým sa za
a) Zvyšujú príjmy Finančných operácii a Bežného rozpočtu:
1. na položke 453 EK – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 106 524 €,
2. na podpoložke 454001 EK – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o 195 474 €,
3. na podpoložke 454001 EK – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o 9 000 € na prevádzkové
zabezpečenie MAS,
4. na položke 292 EK - Ostatné príjmy o 1 343 €,
b) Znižujú príjmy na položke 111 EK – Daň z príjmov fyzických osôb o 81 087 €
c) Zvyšujú výdavky nasledovných prvkov a projektov o:
1. projekt 0020206 – Implementácia trenčiansko- teplického vzdelávacieho programu celkom o 26 780
€ na položke EK 630 – Tovary a služby,
2. prvok 0020807 – Dlhová služba o 9 000 € na výdavky Finančných operácii na položke 812 –
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3. projekt 0030301 – Generálna rekonštrukcia verejného osvetlenia štvrť SNP o 195 474 €
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II. Návratnú finančnú výpomoc pre Miestnu akčnú skupinu mikroregiónu Teplička (ďalej len MAS) vo
výške 9 000 € na prevádzkové zabezpečenie MAS po dobu realizácie projektu, t.j. v priebehu rokov
2009 – 2013.
Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8.

Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce
SR-ČR 2007-13 na realizáciu projektu „Výš, dál, rychleji společně“

Primátor vysvetlil, že Mesto Trenčianske Teplice v spolupráci s partnerským mestom Vsetín
(ČR) zareagovalo na výzvu v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007-2013 a pripravilo projekt s názvom „Výš, dál, rychleji společně“.
Cieľom projektu je zrekonštruovať vonkajšie ihrisko Základnej školy v Trenčianskych
Tepliciach a Základnej školy vo Vsetíne. Súčasťou projektu je vybudovanie multifunkčného
vonkajšieho ihriska a výmenné pobyty medzi žiakmi základnej školy a materskej školy a medzi
seniormi.
Ako doklad pre preukázanie spolufinancovania riadiaci orgán požaduje uznesenie mestského
zastupiteľstva, ktorým sa schváli spolufinancovanie projektu.
Poslanec Trník požiadal o spresnenie, či ide o rekonštrukciu alebo výstavbu nového športového
ihriska a či napríklad deti z materskej školy pôjdu na výmenný pobyt do Vsetína.
Primátor mu odpovedal, že ide o vybudovanie nového a požiadal p. Horilovú o odpoveď na druhú časť
otázky poslanca Trníka.
Riaditeľka MŠ pani Horilová odpovedala, že predškolská trieda s posilneným dozorom môže
absolvovať takýto výmenný pobyt.

U z n e s e n i e č. 6/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP(operačného programu)
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom
realizácie projektu „Výš, dál, rychleji
společně“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce
a platným Programom
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce;
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
11 209,26 €.
Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9.

Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok
v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie č. 2.2 Budovanie a modernizácia
osvetlenia pre mestá na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia –
sídlisko SNP“.
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Mesto Trenčianske Teplice pripravilo ďalší projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia na
základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom projektu je modernizovať verejné osvetlenie
na sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach.
Ako doklad pre preukázanie spolufinancovania riadiaci orgán požaduje uznesenie mestského
zastupiteľstva, ktorým sa schváli spolufinancovanie projektu.

U z n e s e n i e č. 7/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2
OP
KaHR
(operačného
programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast) na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia
– sídlisko SNP“, ktorý je realizovaný Mestom Trenčianske Teplice
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
12.500,- Eur.
Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10.

Správa o sťažnostiach za rok 2009.

Materiál predkladal hlavný kontrolór mesta. Uviedol, že v roku 2009 bolo na MsÚ doručených
12 sťažností. Všetky boli riešené v súlade s príslušným zákonom a smernicami primátora mesta.
U z n e s e n i e č. 8/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o sťažnostiach za rok
2009.

Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11.

Správa o kontrole plnenia uznesení
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2009.

zo

zasadnutí

Mestského

zastupiteľstva

Materiál k tomuto bodu programu predložil hlavný kontrolór mesta. Správa pozostáva zo 79
prijatých uznesení MsZ, z týchto je 76 splnených a tri uznesenia sa plnia. Požiadal o prerokovanie
tejto správy a o prijatie uznesenia v predloženej podobe.
U z n e s e n i e č. 9/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach za rok 2009.

Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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12.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok
2009

Táto správa je prierezom činnosti hlavného kontrolóra mesta počas uplynulého roka 2009,
priblížil hlavný kontrolór.

U z n e s e n i e č. 10/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2009.
Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

13.

Rôzne
Na začiatku zasadnutia MsZ primátor avizoval rozšírenie bodu Rôzne o ďalší bod.

13a.

Informácia o majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého charakteru

Mesto Trenčianske Teplice vlastní vo svojom majetku obrazy. Niektoré sú umiestnené na
mestskom úrade a niektoré v depozite. Požiadal poslanca Kočiša ako predsedu komisie pre kultúru,
šport a cirkev o návrh riešenia ďalšieho umiestnenia, prípadne naloženia so spomínanými obrazmi.
Hlavný kontrolór mesta podporil návrh pána primátora.
Poslanec Kočiš navrhol niektoré z depozitu umiestniť do sobášnej miestnosti mestského úradu,
nakoľko už v minulosti hovoril o strohosti tejto miestnosti.
Primátor doplnil, že nie všetky obrazy sú vhodné do sobášnej miestnosti.
Poslanec Trník sa zaujímal, či sumy uvedené pri jednotlivých obrazoch sú hodnotou obrazu.
Prednostka odpovedala, že ide iba o účtovné hodnoty obrazov. Tie, ktoré sú s nulovou hodnotou, sú
darované.

U z n e s e n i e č. 11/II/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a/ berie na vedomie informáciu o majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého charakteru
b/ ukladá MsÚ v Trenčianskych Tepliciach predkladať MsZ v Trenčianskych Tepliciach
na prerokovanie akýkoľvek zámer nakladania s týmto majetkom.
Hlasovanie: Za: 8 (p. Ancin, p. Ďatková, p. Ďurina, p. Guštafík, p. Kočiš, p. Murín, , p. Trník, p. Pšenčíková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Do bodu Rôzne sa prihlásil poslanec Kočiš s otázkou pre náčelníka mestskej polície, ako ovplyvnili
zmeny na MsP chod organizácie a či bude prijímať nového pracovníka.
Náčelník MsP pán Hollý odpovedal, že odchod jedného príslušníka nijako neobmedzuje ani
nenarušuje výkon MsP. Obmedzenie možno nastane pri čerpaní riadnej dovolenky v letnom období.
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Na mestský úrad bolo doručených viacero žiadostí o prácu príslušníka MsP, s ktorými priebežne
vykonáva pohovory a bude vybratý najlepší z nich.
Primátor upresnil, že pracovník odišiel na základe dohody o ukončení pracovného pomeru. Jedno
miesto je voľné a je v kompetencii náčelníka MsP vybrať najlepšieho kandidáta z množstva
uchádzačov o toto miesto.

14.

Záver

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

PhDr. Štefan Š k u l t é t y
primátor mesta

Ing. Jarmila M i k u š o v á
prednostka MsÚ

O v e r o v a t e l i a:

Igor Murín

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

Mgr. Art. Peter Trník

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

Zapísala: Erika Malková
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