Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18. apríla 2011

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta

Poslanci MsZ:
podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Interpelácie
3. Vypracovanie VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
4. Určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom
5. Rôzne
6. Záver

1.

Otvorenie

Dnešné MsZ, ktoré bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, otvoril primátor privítaním prítomných.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je
uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa poslanec Martin Kebis. Za overovateľov zápisnice určil primátor
poslanca Mariana Kočiša a poslanca Petra Ďurinu, za skrutátorky Martinu Fialovú a Soňu
Kresánkovú , za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Návrh programu obdržali poslanci písomne. Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo
zvolané na základe žiadosti poslancov: p. Ďurmekovej, p. Kočiša, p. Kebisa, p. Striešku, p. Orieška, p.
Psotnej a p. Žbirkovej.
K navrhovaným bodom dnešného programu podal primátor nasledovné informácie. Bod č. 3 Vypracovanie VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice je v rozpore so zákonom č. 369/1990, pretože mestské zastupiteľstvo
nemôže ukladať úlohu mestskému úradu a opätovne, aj po upozornení z predošlého zasadnutia
mestského zastupiteľstva a aj po absolvovaní dvoch školení určených pre poslancov MsZ , predkladá
skupina poslancov rovnaký materiál. Tento materiál považoval primátor za zmätočný a nevykonateľný,
preto požiadal predkladateľku poslankyňu Ďurmekovú o jeho stiahnutie z dnešného programu
rokovania MsZ.
Poslankyňa Ďurmeková požiadala o stanovisko pána prednostu, pretože pred doručením
materiálov na klientske centrum, spolu s poslancom Kočišom žiadali prednostu MsÚ o konzultáciu,
súčinnosť a kontrolu predkladaných materiálov.
Primátor uviedol, že prednosta MsÚ nie je povinný podávať stanovisko k tomuto materiálu,
nakoľko sa môže vyjadriť len k formálnym náležitostiam predkladaného materiálu, nie po obsahovej
stránke.
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Prednosta mestského úradu potvrdil, že poslanci boli na konzultácií k materiálom na MsZ, ale
v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ v Trenčianskych Tepliciach môže skontrolovať materiál len tak,
ako to uviedol primátor, t.j. z formálnej stránky.
Poslankyňa Žbirková uviedla, že tu nejde o obsah materiálu, ale o jedno slovo - „ukladá".
Poslankyni Žbirkovej odpovedal primátor mesta, že podľa definície zákona MsÚ nie je
výkonným orgánom MsZ, a preto nemôže MsZ ukladať ani MsÚ a ani primátorovi mesta.
Poslanec Kočiš pripomenul prednostovi MsÚ, že pri konzultácii nemal k materiálom žiadne
výhrady a požiadal pána prednostu o súčinnosť pri úprave uznesenia k tomuto materiálu.
Primátor mesta upozornil poslanca Kočiša, že prednosta MsÚ nemá žiadnu povinnosť
poskytovať súčinnosť alebo právne služby poslancom MsZ. Za každý predložený materiál na
rokovanie MsZ zodpovedá jeho spracovateľ.
Pripojil sa aj poslanec Ďurina, ktorý na doplnenie pre niektorých poslancov uviedol, že k 1. 4.
2010 nastali zmeny v štruktúre orgánov miestnej samosprávy, ktoré boli poslancom prednesené a aj
vysvetlené na už spomínanom školení (názorne ukázal aj materiál zo školenia). Poznamenal, že
poslanci v terajšom období a v minulom období mali odlišné právomoci.
Primátor požiadal predkladateľa aj o návrh na stiahnutie z rokovania MsZ bod č. 4 - Určenie
rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom. Vysvetlil aj dôvody, a to opätovné
uloženie úlohy MsÚ, nedodržanie štandardného postupu pri predkladaní materiálu - nepredloženie
materiálu komisii pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie a nepredloženie
vyčíslenia nákladov na rozpočet. Upozornil poslancov aj prítomných občanov, že vzhľadom na prijatie
tohto materiálu bude musieť MsZ zasadať cca 30 - krát do roka, čo predstavuje výšku nákladov na
odmeny pre poslancov MsZ v sume 11 000,- € (t.j. 330 000,- Sk) a oznámil, že táto suma nie je
zahrnutá v rozpočte mesta na rok 2011.
Primátor sa preto pýtal predkladateľa materiálu, prečo nebol tento materiál predložený na
príslušnú komisiu pri MsZ, ako sa dopracovali spracovatelia tohto materiálu - poslanci - k týmto
sumám a akým spôsobom sa majú dať do súladu rozpočtové opatrenia z pohľadu novej meny - eura,
keď toto bolo riešené pri prechode meny Generálnym zákonom? Zároveň navrhol predkladateľovi
stiahnuť materiál z rokovania MsZ.
Predkladateľ materiálu, poslanec Oriešek, odpovedal primátorovi, že úmyslom tohto materiálu
bolo zabezpečiť lepšiu kontrolu pohybu financií v rozpočte mesta, nakoľko návrh rozpočtu predkladal
primátor. Podotkol, že tieto zmeny výšky rozpočtového opatrenia navrhli v porovnaní s okolitými
obcami, kde sumy nedosahujú také vysoké čísla.
Primátor doplnil, že štvrťročne sa podávajú správy o zmenách rozpočtu mesta, s ktorými
doposiaľ poslanci súhlasili a nemali k nim žiadne pripomienky. Uviedol aj to, že pracovník MsÚ vedie
riadnu evidenciu rozpočtových opatrení a poslanec môže prísť do nej nahliadnuť. Opätovne navrhol,
aby tento materiál predložili na prerokovanie do príslušnej komisie pri MsZ, v ktorej sa odôvodnia
jednotlivé zmeny a následne sa prerokuje na zasadnutí MsZ.
Poslankyňa Žbirková navrhla v bode č. 3 vypustiť slovo „ukladá" a nahradiť ho slovom
„doporučuje".
Poslanec Strieška
zúčastnení súhlasili.

požiadal

primátora

o 10-minútovú

neformálnu

prestávku,

s ktorou

Po ukončení neformálnej prestávky požiadal primátor predkladateľov oboch materiálov k bodu
č. 3 a č. 4 o stanovisko.
Poslankyňa Ďurmeková požiadala o prerokovanie bodu č. 3 mestským zastupiteľstvom s tým,
že bude preformulované uznesenie, aby bolo v súlade so zákonom a poslanec Oriešek, predkladateľ
bodu č. 4, povedal, že s niektorými členmi finančnej komisie bol tento materiál prerokovaný, preto ho
navrhol prerokovať MsZ.
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Primátor upozornil prítomných na stanovisko poslanca Orieška, kde skupina poslancov
odignorovala odbornú komisiu pri MsZ.
O slovo sa prihlásila aj poslankyňa Ďatková s otázkou na poslanca Orieška, ako stanovili
výšku jednotlivých súm vzhľadom na rozpočet mesta. Poslanec Oriešek neodpovedal poslankyni na
otázku, preto poslankyňa vzhľadom k tomu, že predkladaný materiál je v rozpore so zákonom
o obecnom zriadení a považovala ho za zmätočný, podala návrh na stiahnutie bodov č. 2, č.3, č. 4
a č.5 z programu dnešného rokovania MsZ.
Následne dal primátor hlasovať za návrh poslankyne Ďatkovej.
Na základe výsledkov hlasovania:
za: 4
proti: 6 (Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková)
zdržal sa: 0
nebol prijatý návrh poslankyne Ďatkovej.
Primátor mesta dal hlasovať za návrh programu v takom znení, v akom bol zverejnený v pozvánke na
MsZ.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
zdržal sa: 0
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 28/IV/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

2.

Tepliciach

schvaľuje

Program zasadnutia

Mestského

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili poslanci nasledovne.
Poslankyňa Žbirková, ktorá na margo usporiadania jarnej brigády na sídlisku SNP navrhla
usporiadať takýmto spôsobom brigádu na upratanie a vyčistenie pieskovísk v spolupráci s TsM a tiež
požiadala o možnosť zorganizovania vyčistenia potoku vzhľadom na jeho stav a možnosť prívalových
dažďov.
Poslanec Kočiš predniesol niekoľko interpelácií:
1. požiadal o informáciu, prečo mu primátor neodpovedal na interpelácie z MsZ zo dňa 10. 3. 2011
podľa platného Rokovacieho poriadku, napriek tomu, že ich podal písomne v stanovenej lehote. Preto
ich opäť zopakoval na dnešnom MsZ.
2. poukázal na reakciu poslankyne Pšenčíkovej, ktorá tvrdila, že MsZ nesmie nikdy ukladať
primátorovi, môže mu len odporučiť (poslanec citoval vyjadrenie poslankyne z minulého zasadnutia
MsZ). Po prezretí všetkých prijatých uznesení MsZ za posledné štyri roky zistil, že bolo prijatých
sedem uznesení s formuláciou „ukladá primátorovi", pričom ani jeden krát poslankyňa Pšenčíková
a ani poslankyňa Ďatková takéto uznesenie nerozporovala. Pýtal sa primátora mesta, prečo i on takto
formulované uznesenia podpisoval, (celé znenie interpelácie poslanca je prílohou zápisnice)
Poslankyňa Ďurmeková sa zaujímala o budovu bývalej nemocnice, nakoľko bola ohlasovaná
rekonštrukcia tejto budovy, a hoci bolo postavené lešenie, toto bolo aj v priebehu niekoľkých týždňov
odstránené. Požiadala primátora o zodpovedanie otázok:
Kedy bola podaná žiadosť o záber verejného priestranstva vlastníkom budovy, pod akým
číslom bola táto žiadosť zaevidovaná v došlej pošte?
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Či bol tomuto majiteľovi vyrubený poplatok za záber verejného priestranstva?
Na aké obdobie bolo majiteľovi tejto budovy vydané rozhodnutie o zábere verejného
priestranstva, kedy bolo toto rozhodnutie vydané, pod akým číslom evidované na MsÚ
a v akej výške mu bol poplatok vyrubený?
Kedy uhradil vlastník budovy vyrúbený poplatok za celé obdobie užívania verejného
priestranstva? (celé znenie interpelácia poslankyne je prílohou zápisnice)
Poslankyňa Psotná predniesla požiadavku na vyjadrenie sa primátora pre p. Jarmilu Bajzíkovú
z Baračky, či sa nezabudlo na múrik pri jej dome.
Primátor odpovedal priamo na niektoré interpelácie, na ostatné zodpovie písomne.
Poslancovi Kočišovi zodpovedal na otázku zvýšených nákladov na vodu v Narcise tým, že
v tom videl len priehľadnú hru s rozširovaním klamstiev, podobne ako v Teplickom zlodejníku, kde bol
spolu s p. Olexíkom označený ako majiteľ budovy bývalej ortopédie. Majiteľom tejto budovy je
spotreba vody normálne fakturovaná, v niektorých prípadoch sú inštalované „hodiny" na meranie
odberu vody. Doposiaľ neevidoval žiadnu sťažnosť od nájomníkov priestorov v Narcise na výšku
platby za dodávku vody ani nemal žiadnu takúto informáciu od p. Hudcovskej z referátu pre správu
majetku mesta. Všetky faktúry zo spoločnosti TVS a.s. Trenčín sú zverejňované v súlade so zákonom
na webovej stránke mesta. V prípade zistenia väčšej spotreby vody, okamžite sa zisťujú príčiny.
Uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ postupoval primátor pri vedení MsZ podľa
Rokovacieho poriadku a odpovedal na jeho otázky, preto nepovažoval za potrebné mu odpovedať
písomne.
Poslankyni Psotnej odpovedal, že o tejto záležitosti vie, pred dvoma týždňami si stav osobne
prezrel. Vzhľadom na odborne vyčíslené náklady na opravu, spevnenie tohto múrika, čo je vo výške
500 tis. Sk, bude sa musieť urobiť len provizórne riešenie.
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Vypracovanie VZN Mesta Trenčianske
a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice

Teplice

o zásadách

hospodárenia

Primátor prečítal názov bodu programu a požiadal predkladateľku - poslankyňu Ďurmekovú
o uvedenie tohto materiálu.
Následne otvoril diskusiu k tomuto materiálu. Uviedol, že nerozumie dôvodovej správe tohto
materiálu a požiadal vysvetliť súvislosť zákona č. 479/2010 Z.z. a zákona č. 369/1990 Zb., o čo
konkrétne sa má platné VZN novelizovať, nakoľko dôvodovú správu považoval za zmätočnú.
Poslanec Ďurina vyšiel z miestnosti.
Poslankyňa Ďurmeková, ako predkladateľka tohto materiálu, prečítala dôvodovú správu.
V súčasnosti platné VZN č. 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bolo
prijaté dňa 15. 2. 2010, čo bolo pred účinnosťou zákona č. 479/2010 Z.z. platného od 1.4. 2010.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. a zákona č. 479/2010 platného od 1. 4. 2010 a novely zákona
č. 138/1991 Zb. platnej od 1. 1. 2011 je potrebné tieto skutočnosti do nového VZN zapracovať.
Na otázku primátora v čom spočíva novela zákona a prečo treba novelizovať VZN odpovedala
poslankyňa Ďurmeková, že VZN bolo prijaté pred účinnosťou zákona č. 479/2010 Z.z. Prečítala
dôvodovú správu.
Poslanec Ďurina prišiel do miestnosti.
Primátor zareagoval na jej odpoveď, že podľa jeho názoru netreba novelizovať VZN.
Poslanec Kočiš sa spýtal primátora, či považuje mandát všetkých poslancov za rovnocenný.
Preto požiadal primátora o zdôvodnenie predloženia tohto materiálu na rokovanie MsZ, tak ako to
urobil pri predložení návrhu poslankyňou Ďatkovou na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, kedy
poslankyňa Ďatková predložila návrh na zloženie komisií, tento nezdôvodnila, ale zdôvodňovania sa
ujal primátor.
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Primátor vysvetlil, že vtedy išlo o jeho názor na nomináciu členov komisií pri MsZ. Požiadal
poslancov, ktorí spracovali tento materiál, o vysvetlenie, čo je účelom tohto materiálu, pretože
doposiaľ sa túto informáciu nedozvedel a považoval za zbytočné zvolanie zasadnutia MsZ.
Poslankyňa Žbirková sa pridala k názoru poslanca Kočiša, že ide o novelizáciu zákona, ktorú
je potrebné zapracovať do VZN a počas 15 dňového zverejnenia návrhu VZN na úradnej tabuli je
možné podávať pripomienky a návrhy k tomuto VZN.
Primátor upozornil poslancov, že zákon je nadriadený VZN a tiež, že je praxou, že návrh
nového VZN je najskôr prerokovaný na príslušnej komisii pri MsZ. Na margo zasadnutia komisií pri
MsZ podotkol, že do dnešného zasadnutia MsZ niektoré komisie pri MsZ ešte ani raz nezasadali.
Poslanec Strieška požiadal primátora, aby dal hlasovať o návrhu a požiadal na základe § 9
Rokovacieho poriadku MsZ o odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta.
Hlavný kontrolór mesta, Ing. Chyla, uviedol, že v dôvodovej správe tohto materiálu sa hovorí
o novelizácií zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v uznesení sa hovorí o VZN o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta Trenčianske Teplice, v tomto vidí dôvod príčiny predloženia tohto
materiálu poslancami MsZ.
Po prečítaní návrhu znenia uznesenia, požiadal primátor o udelenie slova JUDr. Bustinovej na
vyjadrenie sa k tomuto návrhu, o právne stanovisko.
Poslanec Kočiš upozornil na vykonanú súčinnosť s prednostom MsÚ pred zasadnutím MsZ
a na základe Rokovacieho poriadku požiadal o stanovisko prednostu MsÚ.
Po jednohlasnom udelení slova poslancami MsZ JUDr. Bustinová informovala, že zmenou
zákona č. 369/1990 Zb. od 1. apríla 2010 nastala zmena, kedy MsZ nemôže ukladať MsÚ určité úlohy
alebo povinnosti, MsZ . Slovné spojenie „ukladať" je spojené s nejakou povinnosťou, prípadne sa
môže „poveriť" niekoho na vykonanie nejakej úlohy. Ďalej uviedla, že mestský úrad nie je výkonným
orgánom mestského zastupiteľstva, nemá právnu subjektivitu, vykonáva len Vami určenú činnosť.
MsZ môže ukladať len svojim komisiám alebo svojim zvoleným orgánom.
K novelizácií zákona upozornila poslancov na to, že zákon je vždy nadradený VZN, ako
uviedol primátor mesta a tiež i to, že mestský úrad je povinný sledovať všetky zmeny zákonov a do
termínu zosúladenia všetkých zmien do VZN, je mestský úrad povinný postupovať podľa zákona.
V prípade spomínaného zákona č. 479/2010 Z.z. sa jednalo o úplné znenie zákona
o obecnom zriadení, doplnila, že tento zákon neobsahuje žiadne nové zmeny, ide len o zapracovanie
všetkých noviel do jedného celku.
Po otázke poslanca Kočiša, aká je záväznosť pri formulácií uznesenia s uvedením „odporúča",
JUDr. Bustinová priamo neodpovedala, ale povedala, že pracuje pre Mesto Trenčianske Teplice už od
roku 1992, a ak majú poslanci MsZ pochybnosti, môže ich vysvetliť poslancom a ponúkla im svoje
právne služby.
Poslanec Ďurina opäť poukázal na materiál, ktorý dostali poslanci MsZ zo školenia k zákonu
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uviedol, že doposiaľ MsZ nič neurobilo pre mesto. V tejto
činnosti poslancov videl len „protiprimátorskú činnosť". Ako príklad uviedol aj bývalú viceprimátorku
mesta, poslankyňu Psotnú, ktorá štyri roky neinformovala MsZ o problémoch v meste, ktoré vyťahujú
teraz na povrch.
Primátor požiadal o prečítanie znenia uznesenia a následne dal hlasovať.
Na základe hlasovania poslancov:
Za: 6
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 29/1V/2011:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča MsÚ zabezpečiť vypracovanie VZN
Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske
Teplice a predložiť ho na rokovanie MsZ v termíne do 25. 05. 2011.

4.

Určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom

Primátor požiadal poslanca Orieška o predloženie tohto materiálu.
Poslanec Oriešek uviedol, že materiál bol spracovaný v súlade so zákonom č. 334/2007 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a dopĺňa
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účinnosť tohto zákona je od 1. 9. 2007. Umožňuje
starostom obcí a primátorom miest vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
MsZ využíva svoju kompetenciu, zároveň dáva do súladu rozpočtové opatrenia z pohľadu
novej meny - eura.
Primátor sa spýtal poslanca Orieška, či vie vyčísliť, aký bude mať táto zmena rozsahu na
vykonávanie zmien rozpočtu dopad na rozpočet mesta, ako vysvetlí jemu aj občanom mesta
zosúladenie s menou - eurom a prečo nebol tento materiál prerokovaný na príslušnej komisii pri MsZ.
Poslanec Oriešek odpovedal, že väčšina členov komisie pre financie, hospodárstvo, majetok
a verejné obstarávanie bola informovaná o tomto predkladanom materiáli a dopad na rozpočet mesta
nevie vyčísliť.
Primátor nechápal súvis so zavedením eura, nakoľko toto určoval Generálny zákon. Navrhol
aj zrušiť komisie, pretože materiály nie sú prerokované podľa štandardného postupu v komisiách, sú
prerokovávané len s niektorými členmi komisie.
K vyčísleniu dopadu zmien rozsahu na vykonávanie rozpočtových opatrení primátorom
uviedol, že na základe vypočítania priemeru počtu vykonaných rozpočtových opatrení v roku 2009 27 a v roku 2010 - 42 rozpočtových opatrení so sumou nad tisíc eur, bude musieť mestské
zastupiteľstvo zasadať ešte 30 krát. Výška nákladov na odmenu pre poslancov MsZ (za účasť na
zasadnutí MsZ je poslancom vyplatená odmena 33,- €) nie je zahrnutá v rozpočte na rok 2011.
Poslanec Oriešek zareagoval na tieto informácie primátora, že „on sa rád vzdá tejto odmeny".
Primátor mesta mu odpovedal, že odmena poslancom MsZ musí byť vyplatená podľa zákona.
Na základe ich predloženého návrhu, bude musieť byť vykonaná hneď prvá zmena rozpočtu mesta,
na jednej strane poslanci znížili plat primátorovi z dôvodu finančnej krízy a na druhej sa musí navýšiť
rozpočet o odmeny poslancom MsZ.
S primátorom súhlasila aj poslankyňa Pšenčíková, nadobudla dojem veľkej nedôvery vo
finančnej oblastí. Doplnila, že vzhľadom na zverejňovanie všetkých dokladov - faktúr i objednávok,
i na možnosť nahliadnutia na mestskom úrade u pracovníčky, na závery z kontroly NKÚ, požiadala
skupinu poslancov predkladajúcich tento materiál o „hovorenie priamo a otvorene". Ak má ona sama
nejaké pochybnosti, požiada štatutára o informácie, prípadne si ich overí priamo na mestskom úrade,
pretože „nikto múdry z neba nespadol, ani ona", dodala poslankyňa Pšenčíková.
Poslanec Oriešek povedal, že ide o sprehľadnenie kontroly financií. Podotkol, že pri kontrole
NKÚ bol spochybnený nevýhodný odpredaj Zóny Stred.
Primátor uviedol, že toto určenie rozsahu rozpočtových opatrení nemá nič spoločné
so sprehľadnením finančných tokov. Rozpočtovými opatreniami sa robia zmeny v rozpočte, zväčša ide
o presun financií z jednej položky na druhú položku rozpočtu, o týchto rozpočtových zmenách sa
pravidelne - štvrťročne - podávajú informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach.
Ako príklad uviedol nutnosť zvolať zasadnutie MsZ, ak materská škola dostane sponzorský dar so
sumou nad 1000 €, čo je nutné len zapracovať do účtovníctva. Za jedno zasadnutie MsZ, kde bude
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zobraté na vedomie, že materská škola prijala takýto dar, bude musieť mesto vyplatiť poslancom
odmenu vo výške viac ako 11 000,- Sk.
Obrátil sa aj na poslankyne Žbirkovú a Psotnú, ktoré počas predošlého volebného obdobia nemali
výhrady k výške zmien v rozpočte, o dôvod podpisu teraz navrhovanej zmeny výšky rozpočtových
opatrení.
Poslankyňa Žbirková uviedla, že sa nebude vyjadrovať, navrhla stretnúť sa bez prítomnosti
mestskej televízíe s primátorom mesta a dodala, že nie je to kvôli navýšeniu odmien pre poslancov
MsZ.
Poslankyňa Psotná tiež neodpovedala a dala návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu
rokovania MsZ.
Primátor dal hlasovať za návrh poslankyne Psotnej o ukončenie diskusie k tomuto bodu
rokovania MsZ.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Následne požiadal o prečítanie návrhu znenia uznesenia poslanca Orieška a dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 30/IV/2011:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie č. 68/IX/2007 zo dňa 19. 09. 2007
2. poveruje primátora mesta vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
3. určuje nasledovný rozsah oprávnenia primátora na vykonávanie zmien rozpočtu:
- primátor mesta Trenčianske Teplice je oprávnený schvaľovať rozpočtové opatrenia na zmenu
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, pri ktorých výška jednotlivého rozpočtového opatrenia
nepresiahne sumu:
a) 1000 € v bežných výdavkoch
b) 3000 € v kapitálových výdavkoch
pričom celková suma rozpočtových opatrení schválených primátorom v priebehu rozpočtového
roka môže dosiahnuť hodnotu do 3 % rozpočtových výdavkov schválených MsZ. Primátor však
nieje oprávnený vykonať zmenu alebo doplnenie výdavkového titulu v kapitálových výdavkoch.

Primátor oznámil, že toto uznesenie bude vetovať z dôvodu, že poslanci MsZ nevedia vysvetliť
dôvody a ani akým spôsobom určili výšku navrhovaných súm rozpočtových opatrení vykonávaných
primátorom mesta.
5.

Rôzne

V tomto bode programu primátor požiadal poslancov o odpoved pre občanov mesta, ktorí sa
ho pýtali na dôvod odmietnutia víťaza verejnej obchodnej súťaže na výstavbu supermarketu na
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sídlisku SNP. Požiadal poslankyňu Psotnú o vyjadrenie sa k dôvodu zaujatia iného postoja k tejto
výstavbe počas jedného roka.
Poslankyňa Psotná sa vyjadrila, že nie je proti výstavbe supermarketu v Trenčianskych
Tepliciach, ale na základe získaných informácií z Novej Dubnice, kde mesto najskôr oslovilo tri firmy,
či majú záujem o poskytovanie svojich služieb v meste až potom vyhlásilo VOS, ale nie je za predaj
cez developera.
Primátor uviedol, že Mesto Nová Dubnica tiež vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž (ďalej len
VOS) a až po nej rokovali so spoločnosťami a priznal i to, že podklady k VOS odkopíroval z materiálu
Mesta Novej Dubnice. Mesto Nová Dubnica pred rokovaním s obchodnými spoločnosťami podpísalo
zmluvu o budúcej zmluve s určením lehoty na vyjadrenie sa, doplnil primátor.
Poslanec Oriešek doplnil poslankyňu Psotnú, že sa jednalo o neoficiálne oslovenie firmy.
Poslankyňa Psotná vyšla z miestnosti.
Poslanec Kočiš dal do pozornosti opäť problém výstavby Zóny Stred a aj podmienky zadané
v zmluve so spoločnosťou OPERA Bratislava predkladané MsZ primátorom mesta pri prerokovávaní
tohto materiálu na zasadnutí MsZ 18.04.2007. Zaujímala ho doba zahájenia a ukončenia výstavby
Zóny Stred. Poukázal na rozpory v odpovedi primátora mesta na jeho interpeláciu o výstavbe Zóny
Stred (prečítal časť z odpovedi primátora na interpelácie) a s uznesením MsZ Č.32/IV/2007 o
uložených podmienkach v počte 27 zo strany mesta v návrhu na uzatvorenie zmluvy.
Primátor uviedol, že nie je možné donútiť spoločnosť k výstavbe, treba rešpektovať našu
Ústavu a z nej vyplývajúce „právo nedotknuteľné". Vidí to skôr na problém celej spoločnosti z dôvodu
globálnej hospodárskej krízy a tým podmienenú nemožnosť realizovať mnohé projekty a plány. Tak
ako boli prijaté niektoré uznesenia vlády a nieje možné ich napĺňať, tak boli prijaté aj uznesenia nášho
MsZ a tiež nie je možné ich napĺňať. Ako ďalší príklad uviedol i príklad samotného poslanca Kočiša,
že ani jeho nemôže donútiť k dostavbe svojho rodinného domu, hoci mu bolo vydané stavebné
povolenie na určitú dobu. Druhým príkladom boli i uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, kedy
sa jednalo o Tenisovú Floridu pod skládkou, Štefániu dvor či Slovakia, ale nevidí význam neustále sa
vracať do minulosti.
Poslankyňa Žbirková opäť zopakovala, že nie sú proti výstavbe supermarketu, ale proti
predaju developerovi, proti zbaveniu sa pozemku. Tiež ju zaujímala situácia, čo sa stane, ak si
obchodná spoločnosť zadá iné požiadavky. Mysleli aj na podnikateľov v meste i na stratu pracovných
miest v mnohých prevádzkach.
Primátor uviedol, že mesto nemá povinnosť dbať o prosperitu podnikateľov v meste. Opätovne
oboznámil prítomných s niektorými skutočnosti k výstavbe supermarketu - výber víťaza VOS, prísľub
exposlanca Chylu o záujem obchodnej spoločnosti TESCO na výstavbu supermarketu (doposiaľ
žiadna obchodná spoločnosť neprejavila záujem o rokovanie v tejto veci), ochrana mesta uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve s podmienkou predloženia dokumentov o rokovaní s obchodným reťazcom a
s podmienkou prevodu majetku až po skončenie kolaudačného konania.
Mesto môže používať len financie z kapitálových príjmov. Podľa jeho názoru je lepšie predať majetok
mesta, ktorý nieje využívaný (napr. pozemky na Červených Kopaniciach) a mať z neho osoh vo forme
získaných finančných prostriedkov, výstavby nových bytových jednotiek, prírastku občanov mesta
a prínosu financií vo forme daní.
Na príspevok poslankyne Žbirkovej nadviazal aj poslanec Kočiš, že mu primátor
nezodpovedal na niektoré otázky a zaujímalo ho načo je v zmluve uložených 27 podmienok. Na
margo dostavby jeho domu, povedal primátorovi, že vie, že sa mu jeho dom páči, vníma dlhodobejší
záujem o jeho dom a odporučil primátorovi aby svoj záujem presmeroval vzhľadom na to, že býva
v Trenčíne, na hľadanie si bytu v Trenčianskych Tepliciach, aby nemusel ťažko dochádzať alebo mu
ponúka prenájom v jeho rodinnom dome za výpomoc v záhrade.
Poslanec Strieška a poslanec Kočiš vyšli z miestnosti.
Poslankyňu Pšenčíkovú zareagovala na interpeláciu poslanca Kočiša, že za každým slovom si
stojí. Uviedla, že uznesenie, o ktorých hovoril poslanec, boli schvaľované pred rokom 2007.
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Oznámila, že ju a niektorých ďalších poslancov požiadali niektorí občania o možnosť vystúpiť
s príspevkom. Boli to títo občania - p. Párnicová, p. Kureková, p. Haviernik, p. Križan a p. Mano,
ktorým bolo udelené slovo po jednohlasnom odhlasovaní poslancami MsZ.
Pani Párnicová sa chcela spýtať poslancov p. Kočiša a p. Psotnej, ale odišli. Preto sa pýtala
poslankyni Ďurmekovej, prečo si vzali toľko funkcií na seba, keď potom nič nerobia. Oznámila, že tejto
skupine poslancov nejde o občanov, ale o deštrukciu.
Jednou z občanov, ktorí podpísali petíciu za výstavbu supermarketu na sídlisku, bola aj pani
Kureková. Ak sa jej občania pýtajú otázky k tejto výstavbe, nevie odpovedať, prečo nebol tento
supermarket postavený. Neberú ohľad na sociálne prípady, vdovy, berú ohľad na podnikateľov, ktorí
nakupujú v obchodných domoch a v našom meste predávajú omnoho drahšie. Za mnohých občanov
poďakovala primátorovi, že zriadil autobusovú Tesco-linku.
Navrhla, či by aj jej nemohol zariadiť poslanec Malko zametanie chodníka pri jej dome, tak ako to robí
pracovníčka TsM poslancovi Kočišovi.
Poslanec
z miestnosti.

Kočiš prišiel

do miestnosti,

poslanec

Malko a poslankyňa

Pšenčíková

vyšli

Pán Haviernik pokračoval ďalším príspevkom v tomto bode programu. Poďakoval TsM za
vyčistenie okolia garáží na sídlisku. Pýtal sa poslancov, čo urobili počas posledných štyroch
zasadnutiach MsZ, ktoré stáli mesto 44 000,- Sk, či sa nehanbia robiť prestávky vtedy, keď nevedia
oponovať, prečo robili divadielko pri hlasovaní o výstavbe supermarketu a nepovedali svoje námietky,
prečo neboli zvolené doteraz niektoré komisie a o ktoré konkrétne ide. Chcel vedieť, kto dal trestné
oznámenie na primátora, prečo títo ľudia ďalej mlčia. Nenaplnenie svojich ambícií vidí pri prednášaní
interpelácií poslancom Kočišom a rovnako aj obštrukčný postoj skupiny poslancov.
Poslanec Malko a poslankyňa Pšenčíková prišli do miestnosti.
Po krátkej výmene názorov medzi pánom Haviernikom a poslankyňou Žbirkovou pokračoval
v bode Rôzne pán Križan, ktorý položil otázku primátorovi mesta, prečo dal príkaz na ukončenie
pracovného pomeru výpoveďou záhradníčke a hneď na druhý deň bol prijatý nový pracovník záhradník.
Pán Mano sa obrátil na občanov so získanou informáciou o potrebe zmeniť VZN na základe
prešľapov primátora, uzatváraní inominátnych utajených zmlúv bez rozhodnutia MsZ a následnej
potrebe pozvať právničku na vysvetľovanie niektorých záležitostí. Poukázal na niektoré podľa neho
nedobré charakterové vlastnosti primátora mesta, v čom vidí príčinu rôznych problémov
a nedorozumení. Tiež sa pýtal primátora, kde sú finančné prostriedky za autobus, čo urobil pre ich
vymoženie a zistenie zodpovednej osoby v tomto prípade.
Ďalej bolo po jednohlasnom odhlasovaní poslancov MsZ udelené p. Krajmerovej a p. Luptákovi.
Pani Krajmerová sa obrátila pre skupinu siedmych poslancov MsZ s návrhom na zníženie
odmeny za posledné tri zasadnutia MsZ, nakoľko s nimi a s ich činnosťou nie sú ich voliči spokojní.
Radila im, „aby sa chytili sedliackeho rozumu a začali niečo robiť". Požiadala poslanca Kočiša, keď
rád hľadá v starých materiáloch MsZ, aby jej vyhľadal materiál k projektu polyfunkčného domu na
Zóne Stred projektanta z Košíc ešte za primátora Trokana za 600 000,- Sk, ktoré nikomu nechýbajú.
Pôžička za autobus sa stále spláca, je to škoda pre mesto. Poslanca Striešku, ako predsedu komisie
pre výstavbu, dopravu a životné prostredie, požiadala o vypracovanie novelizácie VZN o psoch
s vymedzením venčenia psov na sídlisku (nie v blízkosti okien na sídlisku).
Pán Lupták uviedol, že je iný človek, v akom svetle bol opísaný na MsZ pri rokovaní a voľbe
členov komisií pri MsZ. Dodal, že bolo vyslovené aj podozrenie na spáchanie trestného činu označené
podanie jeho osobou, nikdy však nikomu neublížil, je pripravený vypovedať k niektorým veciam aj na
policajných útvaroch. Už 13 rokov žije v Trenčianskych Tepliciach, sponzoruje niektoré aktivity
v meste bez potrebného zviditeľňovania sa a má záujem o toto mesto, doplnil pán Lupták.

-

Primátor mesta zodpovedal občanom nasledovne:
doposiaľ nezasadala komisia pre výstavbu, dopravu a životné prostredie,
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- niektorí poslanci odchádzajú z rokovania MsZ pred bodom Rôzne z pravdepodobného dôvodu strachu z konfrontácie,
- poslanci žiadali o navýšenie prostriedkov v rozpočte na cestovný ruch, ale pritom na akcii Fašiangy
sa ani jeden z nich nezúčastnil, tiež detto i pri akcii Výstup na Klepáč,
- poslankyni Žbirkovej vysvetlil k výstavbe supermarketu opätovne niektoré skutočnosti,
- pánovi Manovi odpovedal, že nevidí žiadny súvis s vypracovaním VZN, VZN nerieši postavenie
primátora, schválenie VZN je v kompetencii poslancov MsZ a na poznámku o zmene niektorých
charakterových vlastností primátora pripomenul p. Manovi odpustenie úrokov z dlhu jeho syna na
začiatku jeho prvého volebného obdobia,
- p. Križanovi k prepusteniu pracovníčky TsM - pracovno-právne vzťahy sú v kompetencii riaditeľa
TsM, pracovníčku v skúšobnej dobe je možné prepustiť bez udania dôvodu a oznámil, že žiadny
príkaz na ukončenie pracovného pomeru s touto pracovníčkou nedal, požiadal ho o písomnú formu
„tohto nariadenia".
Poslanec Ďurina sa potešil, že pán Mano po dlhých rokoch prejavil záujem o toto mesto.
Položil protiotázku pánovi Manovi, prečo nevedia policajné orgány vyšetriť, kde sa nachádzajú
financie za autobus. Upriamil pozornosť aj na prítomnosť šiestich poslancov, ktorí v minulom
volebnom období schválili odpredaj pozemku Zóna Stred, i na to, že z týchto financií boli vykonané
mnohé úpravy v meste a aj na to, že v porovnaní s Mestom Trenčín naše mesto nemá žiadne dlhy.
V bode Rôzne vystúpil aj hlavný kontrolór mesta, ktorý požiadal poslancov o návrh na
vykonanie kontroly v meste v druhom polroku, nakoľko pripravuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra.
Tiež chcel vysvetliť problém s nesprávnou informáciou, že on osobne nie je proti predaju bytu pani
Pjontekovej, a to vysvetlením, že on, ako hlavný kontrolór, nepredkladá a ani nedáva odporúčanie na
predaj bytov vo vlastníctve mesta, on dohliada len na zákonnosť.
Primátor mesta sa ešte spýtal poslanca Orieška, aby vysvetlil dôvody zmeny názoru, či
podpory materiálu o určení rozsahu zmien rozpočtu primátorom, nakoľko sa na predchádzajúcom MsZ
zdržal pri hlasovaní k tomuto bodu programu a žiadne nové informácie nezazneli.

Poslanec Oriešek sa zdržal pri hlasovaní z dôvodu, že nebol ani „za" ani „proti" . Získal nové
informácie, o ktorých však nechcel hovoriť na zasadnutí MsZ, ale ak by mali záujem občania, môžu ho
navštíviť v poslaneckej miestnosti v Narcise, prípadne na jeho internetovej adrese.
Do diskusie sa už nik z prítomných neprihlásil, primátor uzatvoril tento bod.
8.

Záver

Vzhľadom k tomu, že dnešný program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18. apríla 2011

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór

Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Zuzana Ďurmeková
Martin Kebis
PhDr. Marian Kočiš
Mgr. Dušan Malko
MUDr. Roman Oriešek
Mgr. Monika Psotná
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková

Interpelácie poslanca PhDr. Mariana Kočiša n arokovarií MsZ dňa 18.04.20011
1.Pán primátor, p ý t a m sa ťa na d ô v o d , prečo si mi neodpovedal na interpelácie zo zasadnutia
MsZ z 10.03.2011, hoci som ich v písomnej podobe včas (14.03.2011) odovzdal a tebe

platný

Rokovací poriadok MsZ, čl. 12, bod 5, stanovuje, že sa musí poslancovi poskytnúť do 30dní po
rokovaní MsZ písomná odpoveď. Interpelácie o p a k u j e m na d n e š n o m rokovaní MsZ (písomná
forma v prílohe).
2.Na rokovaní MsZ 10.03.2011 som pri návrhu na uznesenie použil formuláciu - MsZ ukladá
primátorovi mesta vypracovať..., načo zareagovala, podľa zápisu v zápisnici s pohoršením,
poslankyňa Pšenčíková. Citujem vyjadrenie poslankyne Pšenčíkovej:
„Pán Kočiš, nikdy v živote MsZ, veškeré zastupiteľstvo včias samosprávneho kraja, nikto nesmie
ukladať primátorovi alebo predsedovi. Môže len odporučiť, to je zo zákona, len odporučiť, ale
odporučiť primátorovi vypracovať VZN, tak odporučíme MsÚ, ale ukladať sa neukladá v živote
nikdy zo zákona."
Vážená pani poslankyňa Pšenčíková, po t a k o m t o poučení, za ktoré Ti niektorí občania aj
zatlieskali, prešiel som si uznesenia MsZ za posledné 4 roky a neuveríš, že to, čo si tvrdila, že
primátorovi sa nikdy v živote zo zákona neukladá, tak v praxi nášho MsZ, ktorého poslankyňou si
v uplynulom f u n k č n o m o b d o b í bola aj Ty, s o m zistil nasledovné:
MsZ v Trenčianskych Tepliciach:
Uznesenie Č.32/ÍV/2007 (18.4.2007)
b.) ukladá primátorovi uzatvoriť s investorom OPERA a.s. Bratislava príslušné zmluvy obsahujúce podmienky
a obmedzenia investičného riešenia zóny Stred v plnom rozsahu.
Uznesenie Č.42/VI/2007 (13.06.2007)
2.ukladá primátorovi uzavrieť príslušné zmluvy so SLK.a.s. v predmetnej veci a zabezpečiť všetky úkony týkajúce sa
majetkovo - právneho vysporiadania
Uznesenie č. 45/VI/2007 (13,06.2007)
2,ukladá primátorovi
a, zostaviť komisiu na rokovanie o podmienkach vloženia majetku do TVK, a.s. Trenčín zloženú s pracovníkov MsÚ,
poslancov MsZ a členov komisií.
b, viesť rokovania s TVK a.s. Trenčín o podmienkách vloženia majetku.
Uznesenie č. 46/VI/2007 (13.06.2007)
2.ukladá primátorovi mesta zabezpečiť splnenie úloh definovaných v časti závery a odporúčania predloženého
materiálu.

Uznesenie č. 47/VI/2007 f 13.06.2007)
2. ukladá primátorovi zabezpečiťsplnenie úloh definovaných v časti závery a odporúčania predloženého materiálu.
Uznesenie č. 49/VI/2007(13.06.2007)
2.ukladá primátorovi mesta predložiť návrh riešenia obsadenia hlavného kontrolóra mesta Tr. Teplice na
nasledujúce MsZ.
Uznesenie č. 107/XII/2008 (18.12.2008)
2.ukladá primátorovi zabezpečiť uplatňovanie Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Tr. Teplice v plnom
znení
Teda, ak som niečo neprehliadol, spolu 7x bola v uzneseniach MsZ použitá formulácia ukladá
primátorovi, pričom pani poslankyňa Pšenčíková ani raz si t ú t o formuláciu pri konkrétnom
uznesení nerozporovala, dokonca si viaceré hlasovaním podporila. Podobne to platí aj o pani
poslankyni Ďaťkovej, ktorá k m o j e j formulácii mala taktiež výhrady, ale ona sama návrhy
takýchto uznesení na rokovaniach MsZ prednášala a sama za všetky bez výhrad hlasovala.
Po t o m t o

obšírnom, ale z pohľadu

objasnenia

situácie

potrebnom

úvode dostávam sa

k samotnej interpelácii na primátora mesta. Pretože aj Ty pán primátor si mal k tejto otázke
vyjadrenia, pýtam sa Ťa, kedze ako nám pani poslankyňa Pšenčíková tvrdila, že primátorovi sa
nikdy v živote zo zákona neukladá, tak prečo si takéto uznesenia, ktoré som vymenoval a kde
bola formulácia, že MsZ ukladá primátorovi, nerozporoval, ale si ich bez
podpisoval.

pripomienok

Interpelácie poslanca M. Kočiša na rokovaní MsZ konaného dňa 10.03,2011
1.Pán primátor, chcem požiadať o vysvetlenie tvojho konania na rokovaní MsZ zo dňa 03 .03. 2011,
kedy pri prerokovávaní programu zasadnutia MsZ si odmietol dať hlasovať o zmene návrhu
programu, ktorý predniesol poslanec Ing. Strieška, ako aj o návrhu viceprimátorky

Moniky

Pšenčíkovej. V rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov
- § 12, odst. 5, ako aj v rozpore s Rokovacím poriadkom MsZ v Trenčianskych Tepliciach si ďalej
viedol rokovanie MsZ, umožnil si pokračovať v diskusii a následne si dal hlasovať o návrhu poslanca
MUDr. Orieška na prerušenie zasadnutia MsZ. Tieto skutočnosti sú zaznamenané na videozázname
zo zasadnutia tohto MsZ. Pýtam sa Ťa pán primátor z akého právneho predpisu si vychádzal pri
svojom konaní, o ustanovenie akého zákona si sa opieral, keď § 12, odst. 5 - zákona č. 369/1990
Zb., ako aj platný rokovací poriadok MsZ vTrenčianských Tepliciach zo dňa 22. 09. 2010 jasne určujú
ako treba konať a Ty si tak nekonal.
2.Podľa podkladov z MsÚ v stredisku Narcis za obdobie od 02.10. 2010 do 13. 01.2011, teda za cca
15 mesiacov (nehovorím koľko za to obdobie bolo voľných dní a sviatkov) bola spotreba vody takmer
2 milóny litrov

(1 874 000 litrov) !!!!, pričom v stredisku sú iba drobné obchodné prevádzky a

kaderníctvo, pedikúra, kvetinárstvo, knižnica, televízia. V rámci tohto obdobia bola spotreba vody
napr.
od 02. 12.2009 -22. 01. 2010

177 m3,

od 03.06. - 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 -

106 m3,

od 02. 07. - 2.8.2010 -

124 m3,

od 03. 08. - 8.10. 2 0 1 0 -

623 m3

od 09. 1 0 . - 4.11. 2010-

293 m3,

od 05.11.- 31.12.2010-

287 m3

pričom v ostatných mesiacoch sa priemer pohyboval v akceptovateľných cca 60 m3.
Pýtam sa pán primátor:
1. Takto vyzerá, Tebou proklamované šetrenie a efektívne nakladanie s prostriedkami mesta ?
2.

Kto platil túto spotrebu vody, (verím, že to nebolo rozúčtovávané aj tým, ktorý túto nadspotrebu
nezapríčinili). Ako je možné, že pri platení faktúr nebolo upozornené na obrovské rozdiely pri
odberoch

v jednotlivých

mesiacoch?

Kto je

zodpovedný,

aby

tieto

veci

kontroloval

a vyhodnocoval ? Aké si prijal opatrenia a vyvodil dôsledky?
3.

Kde sa minulo také obrovské množstvo vody ? V prípade, že voda bola poskytnutá iným
subjektom, ako tým, ktoré majú v Narcise prenajaté priestory - tak o ktoré subjekty sa jedná
a kedy, a v a k e j s u m e im bol odber vody faktúrovaný?
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Zasadnutie MsZ v Trenčianskych Tepliciach, dňa 18.4.2011:
Interpelácie poslanca:

'

~

Chcem sa spýtať na b u d o v u bývalej nemocnice. M á m vedomosť, že nie je vo vlastníctve mesta.
Krátko pred komunálnymi voľbami v minulom roku bolo okolo tejto budovy nainštalované lešenie,
z čoho občania

usúdili,

že

sa

bude

budova

rekonštruovať.

Nestalo

sa tak

a lešenie

bolo

zdemontované v prvom aprílovom týždni.
Otázky: Kedy bola vlastníkom budovy podaná žiadosť o záber verejného priestranstva a pod akým
číslom je zaevidovaná v došlej pošte?
Kedy bolo vydané rozhodnutie o súhlase na užívanie verejného priestranstva a pod akým
číslom?
Na aké obdobie bolo vydané povolenie?
Akú čiastku a kedy uhradil vlastník budovy za prenájom verejného priestranstva za celé
obdobie užívania verejného priestranstva?

Zuzana Ďurmeková

/

Výpis uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18. apríla 2011

Uznesenie č. 28/IV/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Mestského

V Trenčianskych Tepliciach 27. 4. 2011
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Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

6338/342/SEKPRIM/2011

Vybavuje/linka

Malková/655 6710

Trenčianske Teplice

28. 4. 2011

ROZHODNUTIE

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
POZASTAVUJEM

výkon uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 29/IV/2011 a č.
30/IV/2011 zo dňa 18. 4. 2011 v znení:
Uznesenie č. 29/IV/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča MsÚ zabezpečiť vypracovanie
VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Trenčianske Teplice a predložiť ho na rokovanie MsZ v termíne do 25. 05. 2011,

pretože toto uznesenie je pre mesto zjavné nevýhodné
a
Uznesenie Č.30/IV/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie č. 68/IX/2007 zo dňa 19. 09. 2007
2. poveruje primátora mesta vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

3. určuje nasledovný rozsah oprávnenia primátora na vykonávanie zmien rozpočtu:
- primátor mesta Trenčianske Teplice je oprávnený schvaľovať rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, pri ktorých výška jednotlivého rozpočtového opatrenia nepresiahne sumu:
a) 1000 € v bežných výdavkoch
b) 3000 € v kapitálových výdavkoch
pričom celková suma rozpočtových opatrení schválených primátorom v priebehu rozpočtového roka môže dosiahnuť hodnotu do 3 % rozpočtových výdavkov schválených MsZ. Primátor
však nie je oprávnený vykonať zmenu alebo doplnenie výdavkového titulu v kapitálových
výdavkoch,
pretože toto uznesenie je pre mesto zjavné nevýhodné.

