Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 7. júla 2011

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. Martin Ďuďák, zástupca prednostu 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.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 10. 3. 2011, 18. 4. 2011 a 25. 5. 2011
Správa o výsledkoch následnej kontroly „Oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta
organizáciám mesta Trenčianske Teplice"
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010
Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2010
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske
Teplice
Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach
Návrh na Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011 v zmysle uznesenia č. 30/IV/2011
Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP
125/9, byt č. 3
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym predajom pozemok KN-C pare. č. 718/10
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym predajom pozemok KN-C pare. č. 2639/9
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym predajom pozemok KN-C pare. č. 2636/5 a pare. č. 2636/6
Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta - bytu, spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/82, byt č. 30 za cenu
stanovenú zák. č. 182/93 Zb.
Informácia o stave infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis
Návrh na novelizáciu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí,
VZN č. 1/2009 o spôsobe a sume úhrad za sociálnu službu - opatrovateľskú službu
poskytovanú Mestom Trenčianske Teplice a VZN č. 4/2010 o určení postupu a podmienok pri
poskytovaní sociálnych služieb, o rozsahu, spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne
služby v Zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
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20. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú náhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska
záujmovej činnosti, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni pri základnej škole a v školskej jedálni pri materskej škole
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2011 o povodňových plánoch
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 4/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
24. Rôzne
25. Záver
1.

Otvorenie

Dnešné MsZ, ktoré bolo zvolané v zmysle § 12, ods. 7 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach čl. 7 ods. 6, otvoril primátor privítaním prítomných.
Primátor oznámil, že je prítomných 9 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina poslancov MsZ
a MsZ je uznášaniaschopné. Z neúčasti na dnešnom zasadaní MsZ sa ospravedlnil poslanec Ďurina.
Za overovateľov zápisnice určil primátor poslankyne Zuzanu Ďurmekovú a Dagmar
Ďatkovú, za skrutátorky Annu Hudcovskú a Zdenu Bunčákovú a za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Program na toto zasadnutie MsZ dostali poslanci písomne v zákonom stanovenej lehote.
Primátor sa spýtal, či má niekto z prítomných pripomienky k predloženému návrhu programu.
S návrhom na vypustenie bodu č. 14 Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať
majetok mesta priamym predajom - pozemok KN-C pare. č. 718/10 sa prihlásila poslankyňa Žbirková
na žiadosť p. Sirotnej, žiadateľky odpredaja majetku mesta.
Na základe výsledkov hlasovania:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
bol prijatý návrh poslankyne Žbirkovej.
Následne dal primátor hlasovať za program dnešného zasadnutia MsZ s vypustením bodu č.
14 v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 10. 3. 2011, 18. 4. 2011 a 25. 5. 2011
Správa o výsledkoch následnej kontroly „Oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu
mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice"
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010
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8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2010
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske
Teplice
Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych
Tepliciach
Návrh na Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011 v zmysle uznesenia č.
30/IV/2011
Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku
mesta - bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a
pozemku SNP 125/9, byt č. 3
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym
predajom - pozemok KN-C pare. č. 2639/9
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym
predajom - pozemok KN-C pare. č. 2636/5 a pare. č. 2636/6
Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta - bytu, spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/82, byt č. 30 za cenu
stanovenú zák. č. 182/93 Zb.
Informácia o stave infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis
Návrh na novelizáciu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych
vecí, VZN č. 1/2009 o spôsobe a sume úhrad za sociálnu službu - opatrovateľskú službu
poskytovanú Mestom Trenčianske Teplice a VZN č. 4/2010 o určení postupu
a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb, o rozsahu, spôsobe a výške úhrad za
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú náhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri základnej škole a v školskej jedálni pri
materskej škole
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2011 o povodňových plánoch
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 4/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver

Hlasovaním poslancov:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 36/VII/2011
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program zasadnutia

Mestského

Poslanec Kebis prišiel do miestnosti.
2. Interpelácie
Do tohto bodu sa prihlásili títo poslanci so svojimi interpeláciami:
Poslanec Strieška sa pýtal primátora, že ako overovateľovi zápisnice z minulého zasadnutia
MsZ mu p. Malková nezaslala zápisnicu v elektronickej verzii s odôvodnením, že koná v súlade
s príkazom primátora. Uviedol, že iným poslancom bola zápisnica touto formou zaslaná. Tento
spôsob by mu uľahčil prácu i ušetril čas, povedal poslanec. Pýtal sa, prečo to doposiaľ mohla
zasielať a teraz nie?
Druhá interpelácia, s ktorou ho oslovili urbámici s p. Lešákovou, bola otázka, prečo im neboli
uverejnené oznamy do videotextu mestskej televízie, za ktoré si riadne zaplatili?
Zaujímal sa, koľko finančných prostriedkov investoval terajší majiteľ Vily Nizzy za poskytnutie
náhradných bytov pre obyvateľov žijúcich v tejto vile, čo vyplývalo z podmienok z verejnej obchodnej
súťaže k odkúpeniu tejto vily.
Poslanca Kočiša oslovil p. Chyla, za ktorého sa pýtal, prečo mu primátor neodpovedal na
otázky z posledného MsZ, ktoré sa týkali sťažnosti na mestskú televíziu a Zóny Stred. Poslanec Kočiš
sa ďalej pýtal, dokedy bude primátor selektovať poslancov MsZ, a to z dôvodu, že traja poslanci Kočiš, Ďurmeková a Strieška - nedostali lístky na ARTFILM FEST 2011 (ďalej len AFF), napriek tomu,
že lístky boli primátorovi zaslané pre vedúcich pracovníkov a poslancov. Tiež i to, kedy mieni primátor
s vážnosťou a zodpovednosťou pristupovať k AFF v súvislosti s premiestnením festivalu do iného
mesta?
Primátor odpovedal poslancom nasledovne.
Poslancovi Strieškovi povedal, že je rozhodnutím primátora, či sa bude posielať zápisnica
v elektronickej podobe poslancom. Nakoľko už bola podpísaná druhým overovateľom, poslanec mohol
napísať svoje poznámky alebo pripomienky k tejto zápisnici do prílohy.
K otázke na mestskú televíziu primátor nereagoval, pretože mestská televízia má svoju subjektivitu,
svoju konateľku spoločnosti, preto sa musí obracať poslanec Strieška na ňu, ale nie v bode
interpelácie - tu môže interpelovať primátora, a nie konateľku spoločnosti.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj vily Nizzy boli schválené MsZ, mesto postupovalo
v súlade so zákonom, ale žiadne podmienky uvedené poslancom Strieškom vo VOS neboli. Doplnil
k jeho poslednej interpelácií primátor.
Poslanec Strieška podotkol, že zápisnica nebola zaslaná prvý krát a spýtal sa, prečo sa môžu
posielať zápisnice z komisií pri MsZ elektronicky?
Primátor mu odpovedal, že zasielanie zápisnice z komisie je na základe vzájomnej dohody
s garantom komisie, zastavenie zasielania zápisnice z MsZ i termín odkedy, je výlučne v kompetencii
primátora mesta.
Primátor odpovedal poslancovi Kočišovi k otázkam p. Chylu - s otázkami na mestskú televíziu
sa musí obrátiť na konateľku, ako už odpovedal aj poslancovi Strieškovi a k Zóne Stred nevedel,
v čom spočívala otázka p. Chylu.
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K AFF primátor povedal, že robí maximum pre to, aby sa tu festival konal aj v ďalších rokoch.
V tomto roku mal historickú návštevnosť a aj mesto investovalo najvyššiu čiastku doposiaľ, taktiež sa
k tomu môže prirátať i nefinančné plnenie - zdarma poskytnuté priestory pre stanové mestečko.
Primátor uviedol, že rád príjme konkrétne návrhy riešenia udržania festivalu v našom meste, čo je
ťažšie, ako šíriť reči o presune festivalu do iného mesta. K otázke na prideľovanie lístkov na festival
povedal primátor, že lístky neboli nikomu určené, ako to poslanec tvrdil.
4. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 10. 3. 2011,18. 4. 2011 a 25. 5. 2011

zastupiteľstva

Primátor dal slovo predkladateľovi materiálu, hlavnému kontrolórovi mesta. Hlavný kontrolór
oboznámil prítomných o stave jednotlivých uznesení a požiadal o prerokovanie a prijatie uznesenia,
tak ako je navrhované.
V diskusii sa nikto z prítomných neprihlásil, na základe hlasovania poslancov
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 37/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 10. 3. 2011, 18.
4. 2011 a 25. 5. 2011.
5.
Správa o výsledkoch následnej kontroly „Oprávnenosti
z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice"

čerpania

dotácií

Tento materiál predkladal hlavný kontrolór mesta. Podal krátke informácie o vykonanej
kontrole, o poskytnutých finančných prostriedkoch i o závere kontroly - doporučení prerokovať všetky
žiadosti o dotácie v príslušnej komisii pri MsZ.
Poslanec Kočiš sa spýtal, prečo neboli žiadosti o pridelenie dotácie v oblasti športu
prerokované na komisii kultúry, školstva, športu a cirkví a následne na to, či má význam činnosť tejto
komisie?
Hlavný kontrolór mu odpovedal, že aj táto žiadosť mala byť riadne prerokovaná v komisii,
preto doporučil prerokovať všetky žiadosti.
Primátor doplnil hlavného kontrolóra, že mesto je zakladateľom MŠK Slovan a pre túto
organizáciu bola v rozpočte vyčlenená samostatná položka, ktorú poslanci MsZ schválili.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia a následne o hlasovanie poslancov.
Výsledok hlasovania poslancov:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 38/VI1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch následne]
kontroly „Oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice".

6.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 bližšie priblížil poslancom hlavný kontrolór
mesta, ktorý doplnil, že doposiaľ návrh plánu nebol schválený v I. polroku a bola doň zapracovaná aj
požiadavka poslanca MsZ. Požiadavku poslankyne Pšenčíkovej - vykonanie kontroly dodržiavania
zákona č. 211/2000 Z.z. na zverejňovanie povinných dokumentov na internete - zaradí až v budúcom
roku kvôli krátkosti času.
Poslankyňa Pšenčíková požiadala o zaradenie čiastočnej kontroly, a to konkrétne mestských
organizácií.
Hlavný kontrolór argumentoval dvomi veľkými kontrolami plánovanými na vykonanie v II.
polroku, z tohto dôvodu navrhovanú kontrolu zaradí do ďalšieho plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie poslancov:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/VI1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2011.
7.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010

Primátor uviedol tento materiál. Informoval prítomných, že Záverečný účet Mesta Trenčianske
Teplice za rok 2010 bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení riadne zverejnený
na Úradnej tabuli Mesta Trenčianske Teplice a na internetovej stránke mesta od 10. 06. 2011.
V desať dňovej lehote, v ktorej mohli fyzické a právnické osoby predmetný materiál
pripomienkovať nebola na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach uplatnená žiadna pripomienka
k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010.
Dňa 09. 06. 2011 bol v komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie
prerokovaný Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010 s odporučením, aby predložený
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010 zobralo na vedomie a schválilo celoročné
hospodárenie Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010 bez výhrad a schválilo usporiadanie prebytku
rozpočtu za rok 2010 v sume 39 569,71 € nasledovne: do rezervného fondu sumu
24 819,39 € a
použitie účelových prostriedkov na projekt „Implementácia trenčiansko - teplického vzdelávacieho
programu" v sume 14 750,32 €. Jeho prílohou je odborné stanovisko hlavného kontrolóra i správa od
audítorky Ing. Tóthovej, doplnil primátor.
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Primátor poznamenal, že mesto porušilo zákon č. 369/1990 Zb., ktorý ukladá schváliť
záverečný účet do 30. júna príslušného roka. Následne dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý
predniesol svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2010.
Poslanec Strieška tvrdil, že našiel v materiáli numerické chyby, pýtal sa, či primátor skúša
poslancov, či čítajú materiály alebo ide o chyby sčítania v tabuľkách a uviedol konkrétne chyby.
Po prezretí materiálu primátor vysvetlil poslancovi, že ide len o vybratie najdôležitejších
položiek. Doplnil aj to, že tento materiál bol vypracovaný naviac, ktorý nie je povinný a bol pripravený
pre poslancov na podrobnejšie vysvetlenie záverečného účtu. Ak poslanci nepotrebujú alebo nechcú
tento podrobnejší materiál, môžu dať odporučenie, že ho pracovníci mestského úradu nemusia
pripravovať.
Pre vyjasnenie si niektorých nezrovnalostí alebo na zodpovedanie otázok k záverečnému účtu
mesta bola uskutočnená aj verejná prezentácia, tak pre poslancov MsZ ako i pre občanov mesta.
Dodal primátor.
Keďže nik z prítomných sa už do diskusie neprihlásil, po hlasovaní poslancov bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Kočiš, Strieška)
Uznesenie č. 40/V1I/2011
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 mesta
b) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010 bez výhrad
2. Usporiadanie prebytku rozpočtu v sume 39 569,71 € nasledovne:
do rezervného fondu 24 819,39 €
použitie účelových prostriedkov na projekt „Implementácia trenčiansko - teplického
vzdelávacieho programu" 14 750,32 €.
Poslanec Kebis vyšiel z miestnosti.
8.

Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2010

Správu o činnosti MsP za rok 2010 stručne uviedol primátor mesta. Správa informuje
o činnosti MsP, o stave verejného poriadku a o vývoji v oblasti priestupkovosti na území mesta
Trenčianske Teplice v roku 2010. Správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 456/2009 Z.z.,
ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov. Primátor doplnil, že aj k tejto správe sa uskutočnila verejná prezentácia pre poslancov a
občanov mesta.
Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor požiadal o prečítanie návrhu
znenia uznesenia. Následne dal hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kebis).

Uznesenie č. 41/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti MsP
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2010.
Poslanec Kebis prišiel do miestnosti.
9.

Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, SNP 6, 914 51
Trenčianske Teplice

Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ ZUŠ chce zriadiť detašované triedy ZUŠ
v Základnej škole s materskou školou Slatina nad Bebravou a v Základnej škole s materskou školou
Motešice.
Dôvodom zriadenia detašovaných tried je záujem detí z daných obcí o štúdium v ZUŠ
v Trenčianskych Tepliciach, ale problémom je dochádzanie na pravidelné vyučovanie. V Slatine n/B.
je doteraz prihlásených 12 žiakov a v Motešiciach 16 žiakov. Je predpoklad, že počet žiakov sa bude
postupne zvyšovať. Zriaďovatelia škôl v daných obciach vytvorenie detašovaných tried ZUŠ schvaľujú
a bezplatne poskytli priestory v základných školách, v ktorých bude prebiehať vyučovanie pod
vedením pedagógov ZUŠ.
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine ZUŠ bol predložený na zasadnutí Komisie školstva, športu,
kultúry a cirkví dňa 06.06.2011, ktorá odporúča MsZ daný dodatok prerokovať. Taktiež bol dodatok
prerokovaný aj v RŠ pri ZUŠ bez pripomienok, uviedol k tomuto bodu primátor.
Poslanec Kočiš, ako predseda komisie školstva, športu, kultúry a cirkví, potvrdil, že komisia
odporučila tento dodatok prerokovať na MsZ. Oznámil, že bol na návšteve v ZUŠ a zároveň
poďakoval riaditeľke a učiteľom za ich činnosť a prácu.
Po hlasovaní
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0,
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 42/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine
Základnej umeleckej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice.
10.
Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach
Primátor odovzdal slovo predkladateľke tohto materiálu poslankyni Pšenčíkovej.
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Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach
organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a iné podujatia v rámci kultúrno spoločenského diania v meste.
Štatút Zboru pre občianske záležitosti
bol schválený Mestským zastupiteľstvom
v Trenčianskych
Tepliciach dňa 18.4.2007
splatnosťou do 31.12. 2010. Z tohto dôvodu je
nevyhnutné pripraviť a schváliť nový štatút ZPOZ, nakoľko do dnešného dňa tak nebolo urobené.
Bývali členovia ZPOZ preto navrhujú novelizáciu terajšieho štatútu v časti odmeňovanie
aktérov ZPOZ - doplniť bodom 9 - v znení:
v prípade účinkovania členov ZPOZ na podujatiach, ktoré trvajú viac ako 1 hodinu - za každú začatú
hodinu -odmena
10,-€/lhod.
Ďalej poslankyňa Pšenčíková informovala prítomných o zaslaní oznámenia členom ZPOZ-u
o nevyplatení finančnej odmeny za nimi vykonanú prácu za I. polrok tohto roku z dôvodu neschválenia
nového štatútu.
Primátor uviedol, že sa nestotožnil s návrhom členov o vyplatenie odmeny 10,- € za každú
načatú hodinu, pretože to považuje za neekonomické. Prikláňa sa k návrhu udelenia odmeny podľa
stavu a možností finančných prostriedkov v rozpočte ZPOZ-u ku koncu roka. Následne otvoril diskusiu
k tomuto bodu dnešného zasadnutia programu.
Poslankyňa Ďurmeková, ako bývalá predsedníčka ZPOZ-u, uviedla, že na schôdzi členov
ZPOZ-u zo dňa 16. 3. 2011 odporučili zapracovať tento návrh do štatútu z dôvodu časovo
náročnejších podujatí. Uviedla príklad moderovania jarmoku, ktorý nie je pravidelný , ale trvá 5 až 6
hodín. Normálne podujatie nepresiahne jednu hodinu. Toto je dôvod k predloženiu spomínaného
návrhu.
Primátor reagoval na argumenty poslankyne Ďurmekovej s návrhom na zamestnanie napr.
z uvedeného príkladu - moderátora na dohodu o pracovnej činnosti, nie ako člena ZPOZ-u.
Do diskusie sa pripojil aj poslanec Strieška, ktorý pripomenul o akú sumu sa jedná a porovnal
ju s finančnými prostriedkami nad rámec rozpočtu rekonštrukcie námestia. Sám podporuje návrh
členov ZPOZ-u a podotkol, že títo členovia sa musia pripravovať na každé podujatie.
Podľa primátora išlo o princíp, pretože ad 1/rekonštrukcia námestia je financovaná
z kapitálových výdavkov mesta, ad 2/ samotná príprava členov je finančne ohodnotená a ad3/ ide
o princíp, ku ktorému uviedol príklad akcie: akcia bude trvať 1 hodinu 10 minút a člen dostane kvôli
desiatim minútam ďalších 10,- €. Preto navrhol zamestnať člena ZPOZ-u vykonávajúceho
dlhodobejšiu činnosť na dohodu o pracovnej činnosti.
Zapojil sa poslanec Kočiš, ktorý uviedol príklad obdobný príklad - platby parkovného. Aj
poslankyňa Žbirková poznamenala, že takýchto akcií je málo a súhlasí tiež s predloženým návrhom
poslankyne Ďurmekovej.
Poslankyňa Pšenčíková po výzve primátorom prečítala pozmeňujúci návrh v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh:
v čl. 4 Odmeňovanie členov ZPOZ doplniť bod 8 v tomto znení:
v/ prípade účinkovania členov ZPOZ na podujatiach, ktoré trvajú viac ako 1 hodinu - za každú začatú
hodinu - odmena 10,-€/1 hod.
Na základe hlasovania poslancov:
Za: 7
Proti: 1 (Malko)
Zdržali sa: 2 (Ďurmeková, Pšenčíková),
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 43/VII/2011
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh:
v čl. 4 Odmeňovanie členov ZPOZ doplniť bod 8 v tomto znení:
v prípade účinkovania členov ZPOZ na podujatiach, ktoré trvajú viac ako 1 hodinu - za každú začatú
hodinu - odmena 10,-€/1 hod.
Následne požiadal primátor poslancov o hlasovanie za uznesenie ako celok:
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržala sa: 1 (Ďurmeková)
Uznesenie č. 44/V1I/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach s doplnením v čl.4 Odmeňovanie členov ZPOZ bod 8 v tomto znení:
v prípade účinkovania členov ZPOZ na podujatiach, ktoré trvajú viac ako 1 hodinu - za každú začatú
hodinu - odmena 10,-€/1 hod.
2.vymenúva za predsedníčku ZPOZ pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach Zuzanu Ďurmekovú
11.
Návrh
na
Rozpočtové
opatrenie
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011
v zmysle uznesenia č. 30/IV/2011
Tento materiál stručne uviedol primátor mesta. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ Trenčianske Teplice č. 30/IV/2011 bol vypracovaný
návrh Rozpočtového opatrenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach na schválenie MsZ.
V rozpočtovom opatrení sa zvyšujú príjmy prvku 1.1.1. (Mestský úrad) EK 312001 a výdavky
na prvok 2.6.2. (Opatrovateľská služba) EK 637005 vo výške 1 434,- €. Rozpočtové opatrenie je
navrhované na schválenie MsZ v zmysle listu MF SR, kde bola poskytnutá dotácia vo výške 1 434,- €
na základe uznesenia vlády č. 333 zo dňa 18.05.2011 a na základe naplnenia záverov z vykonaného
monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z..
Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec Strieška bol oslovený tromi dámami - opatrovateľkami, ktoré žiadali o nákup
pomôcok - ruksakov, raz ročne obuvi a preplatenie dopravy jednej opatrovateľke z dôvodu, že na
Baračku ide dva krát počas dňa.
Primátor nevedel zaujať stanovisko k tejto žiadosti opatrovateliek, povedal, že niektoré
pomôcky (rukavice, cestovné) opatrovateľky dostávajú v zmysle Zákonníka práce. Podal informáciu
o uskutočnenom pracovnom stretnutí prednostu mestského úradu s opatrovateľkami, z ktorého môže
prednosta podať krátke informácie na budúcom MsZ.
Po ukončení diskusie a po hlasovaní poslancov bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie Mestského
zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok
2011, kde sa zvyšujú príjmy prvku 1.1.1. (Mestský úrad) EK 312 001 a výdavky na prvok 2.6.2.
(Opatrovateľská služba) EK 637 005 vo výške 1 434,- €.

10

12.
Rokovací
Tepliciach

poriadok

komisií

pri

Mestskom

zastupiteľstve

v Trenčianskych

Aj tento materiál programu dnešného zasadnutia MsZ predložila poslankyňa Pšenčíková.
Dôvodom predloženia rokovacieho poriadku komisií pri MsZ bolo zjednotenie existujúcich komisií pri
MsZ, vyčlenenie činností garantov a členov komisií, doplnila poslankyňa.
V diskusii k tomuto rokovaciemu poriadku komisií sa pripojila poslankyňa Ďurmeková v časti
o poverení iného poslanca - člena komisie na zastupovanie predsedníčky. Zaujímala sa, čo v prípade,
ak má komisia len jedného člena - poslanca.
K poslancovi Kočišovi, ktorý považoval v článku 5 bod 1 za zmátočnú vetu a zaujímalo ho
vysvetlenie postavenia garanta komisie, sa pridala aj poslankyňa Žbirková.
Primátor odpovedal poslancom, že ak nemá komisia ďalšieho poslanca MsZ z radu členov
komisie, nemusí predsedníčka poveriť nikoho, prípadne poverí ďalšieho člena komisie. Ku garantom
komisie vysvetlil primátor, že garant je zamestnancom MsÚ, preto je odmeňovaný inak ako ostatní
členovia komisií a že garant nehlasuje a má len poradný hlas, podobne ako hlavný kontrolór pri
zasadnutí MsZ.
Ďalší okruh otázok sa týkal zhotovenia audionahrávok zo zasadania komisií. Poslankyňa
Žbirková poznamenala, že vzhľadom na niektoré osobné údaje z oblasti sociálnej, nepovažuje
nahrávanie za vhodné. Pripojil sa aj poslanec Oriešek, ako člen sociálnej komisie, ktorý sa prikláňal
k názoru poslankyne Žbirkovej. Uviedol, že podobne ako z jeho praxe, lekár nemôže povedať stav
pacienta ani jeho manželke.
Primátor odpovedal, že tieto nahrávky budú uľahčovať prácu garantov pri písaní zápisnice
z komisie a navyše zvyšujú transparentnosť a otvorenosť činnosti komisií.
Poslanec Kebis potvrdil, že nahrávky môžu uľahčiť prácu garantov. Spôsob, akým ich komisia
rieši nahrávanie záznamu, t.j.
na začiatku zasadnutia komisie
členovia odhlasujú
súhlas
s nahrávaním záznamu zo zasadnutia,
by navrhol ponechať, resp. vyšpecifikovať podmienky na
zhotovenie nahrávok z komisie v rokovacom poriadku.
Primátor poznamenal, že členovia komisie sú verejní činitelia, preto by ich činnosť nemala byť
tajná. Pri písaní zápisnice môže dôjsť k inej interpelácii názorov, nahrávaním sa zvyšuje otvorenosť
a transparentnosť komisií.
Poslankyňa Žbirková reagovala na primátorove slová, že v sociálnej komisii nie je možné
ochrániť osobné údaje napr. žiadateľa o jednorazové dávky, obáva sa zažalovania z Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou.
Primátor pripomenul poslankyni Žbirkovej, že všetky údaje k poskytnutiu dávok v hmotnej
núdzi sú verejné informácie. Podľa jeho názoru sa poslanci bránia nahrávaniu záznamu z jednotlivých
zasadnutí komisií pri MsZ.
Poslankyňa Pšenčíková prečítala pozmeňujúci návrh:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh, a to vypustiť v čl. 6
bod č. 8 Zo zasadnutí jednotlivých komisií sú realizované audio záznamy, ktoré slúžia ako podklad pre
obsah zápisnice z rokovania komisie. Tieto záznamy sa archivujú.
Hlasovanie
Za: 2
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržali sa: 5 (Ďurmeková, Kebis, Kočiš, Psotná, Strieška)
Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach.

Rokovací poriadok

komisií pri

Hlasovanie
Za: 3
Proti: 6 (Ďurmeková, , Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková)
Zdržal sa: 1 (Kebis)
Primátor skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

13.
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj
nehnuteľného majetku mesta - bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a zariadeniach domu a pozemku SNP 125/9, byt č. 3
Mesto Trenčianske Teplice sa rozhodlo riešiť problém s dlhodobým neplatičom zrealizovaním
odpredaja majetku. V zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky verejnej obchodnej súťaže schvaľuje MsZ.
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytu prerokovala komisia pre
financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie na svojom zasadnutí dňa 14. 6. 2011
a odporučila odpredať tento majetok mesta formou verejnej obchodnej súťaže.
Primátor požiadal riaditeľku spoločnosti Termia o vysvetlenie genézy k tomuto bytu. Ing.
Malíková povedala, že sa jedná o dlhodobú záležitosť. Vlastníkom tohto bytu je Mesto Trenčianske
Teplice, nájomníci bytu majú veľký nedoplatok. Nakoľko tento nedoplatok doteraz neuhradili, nájomné
musí platiť spoločnosť Termia z fondu opráv a ostatné náklady sú rozpočítané všetkým obyvateľom
bytového domu.
Primátor uviedol, že v materiáli VOS je potrebné zosúladiť termíny, vzhľadom na to, že
termíny boli pripravované na MsZ 29. 6. 2011, t. j. posun termínu vyhlásenia VOS od 1. 8. 2011.
Na otázku poslankyne Žbirkovej, prečo sa tento problém neriešil už pred tromi rokmi,
odpovedal primátor. Povedal, že jednou z možností je aj výzva na vypratanie, ale tento proces je
neefektívny, nakoľko nerieši situáciu aj spoluobyvateľov v dome a trvá dlhšie.
Pani Malíková doplnila informáciu, že prostredníctvom právnickej kancelárie bol vydaný
platobný rozkaz, ale vzhľadom na možnosti nájomníkov bytu boli zasielané len malé sumy, z ktorých
by splácanie trvalo veľmi dlhú dobu.
Po kladnej odpovedi na otázku poslanca Kebis o dodržaní zákonných postupoch, informoval
prítomných hlavný kontrolór mesta, ktorého požiadala pani Balážová o odloženie predaja tohto bytu
s tým, že všetky nedoplatky zaplatí.
Na margo vyjadrenia pani Balážovej povedal primátor, že materiál k odpredaju bytu bol
pripravený na MsZ, ktoré sa malo konať 29. 6. a doteraz nebola zaplatená žiadna čiastka
z nedoplatku.
Primátor ukončil diskusiu, nakoľko sa nikto z prítomných už neprihlásil a požiadal o prečítanie
návrhu uznesenia.
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Ďurmeková, Kočiš, Strieška)
Na základe hlasovania poslancov bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 46/VII/2011
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta - byt č.3, súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP v
Trenčianskych Tepliciach vo výmere 71,68 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu a pozemku KN-C par. č. 1827/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2,
vedený na LV 1670, k. ú. Trenčianske Teplice - pozemku pod stavbou bytového domu súp. č. 125,
vchod 9 , Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach, vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice
2/ súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - 3-izbová bytová jednotka,
byt č. 3, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP v Trenčianskych
Tepliciach" o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

14.
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice
priamym predajom - pozemok KN-C pare. č. 2639/9

odpredať

majetok

mesta

Materiál k tomuto bodu uviedol primátor.
Pán MUDr. Ján Sabo a manželka, bytom Pod
Klepáčom 18, Trenčianske Teplice podal na Mesto Trenčianske Teplice dňa 20. 9. 2010 žiadosť
o odkúpenie časti pozemku par. č. 2639/4, ktorý bol integrovanou súčasťou jeho pôvodného pozemku
par. č. 2639/5. V minulosti bol využívaný ako záhrada. Pozemok sa nachádza v meste Trenčianske
Teplice na ul. Pod Klepáčom, na pravej strane cesty k vodojemu v svahovitom teréne.
Žiadosť o odpredaj pozemku bola predmetom rokovania komisie pre financie, hospodárstvo
a majetok a VO dňa 9. 6. 2011, kedy bola členom komisie podaná informácia o žiadosti o kúpu
pozemku. Členovia komisie si boli pozrieť pozemok priamo v teréne a následne na rokovaní komisie
dňa 14. 6. 2011 odporučili mestskému zastupiteľstvu predať tento pozemok priamym predajom.
Pri predaji majetku priamym predajom musí mesto postupovať v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Mestské zastupiteľstvo musí najskôr schváliť zámer
predať majetok priamym predajom. Tento zámer musí byť zverejnení najmenej na 15 dní. Pri priamom
predaji majetku všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu /podľa znaleckého
posudku/ nesmie presiahnuť 40 000 €.
Doplnil, že vzhľadom na posun termínu MsZ sa budú musieť zosúladiť aj termíny pri odpredaji,
ak bude tento odpredaj schválený MsZ. Nový termín bude od 8. 7. 2011.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, po hlasovaní poslancov bolo schválené
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 47/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a/ zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice priamym predajom
- pozemok KN-C pare. č. 2639/9 v k. ú. Trenčianske Teplice
b/ podmienky predaja majetku mesta priamym predajom.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16. Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym
predajom - pozemok KN-C pare. č. 2636/5 a pare. č. 2636/6
Pán RNDr. Jozef Fedor a pán Denis Šotník požiadali o odkúpenie týchto pozemkov. Ide
o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s ich pozemkami., ktoré sú v jeho vlastníctve. Jedná sa
o pozemok neudržiavaný, prerastený náletovými drevinami, slúžil ako skládka pre stavebný,
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komunálny a biologický odpad. Pozemok chce rekultivovať a upraviť, bez zmeny kategorizácie
pozemku.
Obe žiadosti o odpredaj pozemkov boli predmetom rokovania komisie pre financie,
hospodárstvo a majetok a VO dňa 9. 6. 2011, kedy bola členom komisie podaná informácia
o žiadostiach o kúpu pozemkov. Členovia komisie si boli pozrieť pozemky priamo v teréne a následne
na rokovaní komisie dňa 14. 6. 2011 odporučili mestskému zastupiteľstvu predať tieto pozemky
priamym predajom.
Pri predaji majetku priamym predajom musí mesto postupovať v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Mestské zastupiteľstvo musí najskôr schváliť zámer
predať majetok priamym predajom. Tento zámer musí byť zverejnení najmenej na 15 dní. Pri priamom
predaji majetku všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu /podľa znaleckého
posudku/ nesmie presiahnuť 40 000 €, oboznámil primátor prítomných. Podobne ako pri
predchádzajúcom zámere na odpredaj spresnil, že po schválení MsZ bude potrebné zosúladiť termíny
v materiáli.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto materiálu, ale vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto
nezapojil, požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ďatková)
Uznesenie č. 48/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a/ zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice priamym predajom
- pozemok KN-C pare. č. 2636/5 a pare. č. 2636/6 v k. ú. Trenčianske Teplice
b/ podmienky predaja majetku mesta priamym predajom.
16.
Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku mesta - bytu, spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP 681/82,
byt č. 30 za cenu stanovenú zák. č. 182/93 Zb.

Materiál k tomuto bodu stručne uviedol primátor mesta. Následne otvoril diskusiu.
Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto neprihlásil, bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 49/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle všeobecného záväzného
nariadenia č. 3/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a
pozemku odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome súpisné číslo 681 v Trenč.
Tepliciach, ulica SNP, orientačné číslo 82 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a
zariadeniach domu zapísaného na LV č.2178 k.ú. Trenčianske Teplice a pozemku parc.č.687/4 o
výmere 503 m2, na ktorom je dom postavený, zapísaného na LVč.2243 k.ú. Trenč. Teplice pre Mesto
Trenčianske Teplice na Katastrálnom úrade v Trenčíne.
Byt č. 30 pozostávajúci z 2 obytných miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu
66/2302-in na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu stanovenú v zmysle
zák.č. 182/93 Zb. 2.855,78 € a na pozemku za kúpnu cenu 287,84 € Sone Pjontekovej, rod.
Ďurišovej, bytom SNP 681/82, Trenčianske Teplice a manželovi Ing. Františkovi Pjontekovi,
bytom Nábrežná 1635/8, Trenčín.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanec Kočiš dal návrh na 10-minútovú prestávku.
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Po ukončení prestávky privítal prítomných primátor a pokračoval ďalším bodom programu.
17. Informácia o stave infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis
Primátor doplnil, že stav budovy Narcisu je už dlhodobo zlý, nevyhovuje súčasným stavebným
podmienkam, do budovy zateká, chýba bezbariérový prístup pre klientov. Z finančného hľadiska každý
rok je v strate cca 23 000 - 29 000,- €. Preto je potrebné riešiť tento problém, nájsť vhodné
alternatívy riešenia. Termín v návrhu uznesenia je len orientačný, informoval primátor. Zároveň vyzval
poslancov o predloženie ich návrhov riešenia tejto situácie.
V diskusii sa prihlásil poslanec Kebis, ako predseda komisie pre financie, hospodárstvo,
majetok a verejné obstarávanie a povedal, že komisia môže pripraviť nejaký návrh. Výstup
z rokovania komisie však nieje záväzný, preto navrhol zmeniť formuláciu z „ukladá" na „odporúča".
Primátor reagoval na zmenu formulácie uznesenia, pripomenul poslancovi Kebisovi, že
komisie pri MsZ sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva, MsZ preto má ukladať komisii,
pretože formulácia uznesenia s odporúčaním nieje záväzná.
Pripojil sa aj poslanec Kočiš, ktorý podotkol, že mu chýba vyjadrenie predsedu komisie
výstavby, bývania a dopravy a navrhol, aby sa k tomuto problému vyjadrila aj stavebná komisia.
Primátor doplnil, že komisia môže pripraviť podklady či k rekonštrukcii, predaji alebo prenájme
tejto budovy, prípadne si môže predseda, na základe jeho práva, prizvať aj členov iných komisií.
Podľa jeho názoru je najdôležitejšie začať riešiť túto situáciu.
Poslankyňa Žbirková navrhovala zmenu termínu, na čo zareagoval primátor, že každoročne
„ide von z komína" takmer milión korún ročne.
Poslanec Kočiš dodal, že na mestskom úrade je zamestnaných veľa profesionálnych
pracovníkov, ktorí môžu pripraviť návrh na riešenie tohto problému, napr. hlavný architekt, pracovník
na stavebnom úrade. Následne sa komisia vyjadrí k predloženému návrhu.
Poslanec Strieška sa pozastavil pri spomínanom čísle - milión korún, zaujímalo ho, kde sa
„minie" takáto sumu. Zmienil sa o zbytočnom vykurovaní viacerých miestností v budove i v budove
mestskej televízie a dal návrh na zavretie „kohútikov" v budove.
Poslanec Kebis po ukončení diskusie prečítal návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča komisii pre financie, hospodárstvo a
majetok a verejné obstarávanie v súčinnosti s komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia
predložiť návrh riešenia ďalšieho využitia infraštruktúrneho majetku mesta - objektu Narcis
T: 15. 10. 2011
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Pšenčíková)
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 50/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča komisii pre financie, hospodárstvo a
majetok a verejné obstarávanie v súčinnosti s komisiou výstavby, dopravy a životného prostredia
predložiť návrh riešenia ďalšieho využitia infraštruktúrneho majetku mesta - objektu Narcis
T: 15. 10. 2011.
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18.
Návrh na novelizáciu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti
sociálnych vecí, VZN č. 1/2009 o spôsobe a sume úhrad za sociálnu službu opatrovateľskú službu poskytovanú Mestom Trenčianske Teplice a VZN č. 4/2010
o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb, o rozsahu, spôsobe
a výške úhrad za poskytované sociálne služby
v Zariadení
pre seniorov
v Trenčianskych Tepliciach
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí schválilo Mestské
zastupiteľstvo dňa 09.03.2004. Z dôvodu zrušenia zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
a novelizácie zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi je potrebné vypracovať nové zásady
nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí, resp. VZN.
Ide hlavne o spresnenie základných pojmov hmotnej núdze, podmienok poskytovania jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi .stanovenia výšky jednorazovej dávky v jednotlivých prípadoch (napr. 1
posudzovaná osoba, viac posudzovaných osôb - matka s 1 alebo viac deťmi a pod.), prípadne doplniť
nové možnosti poskytnutia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí, napr. pri mimoriadnych
liečebných nákladoch, pri úmrtí občana.
Z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo VZN č. 1/2009 o spôsobe a sume úhrad
za sociálnu službu - opatrovateľskú službu poskytovanú Mestom Trenčianske Teplice a VZN č.
4/2010 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb, o rozsahu , spôsobe
a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach.
Nakoľko citovaný zákon o sociálnych službách bol novelizovaný, je nutné prehodnotiť efektívnu výšku
úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trenčianske Teplice, ktoré sú stanovené platnými
VZN, uviedol primátor mesta.
Po krátkej diskusii poslancov Žbirkovej, Kočiša, Orieška a primátora k riešeniu kto, či členovia
komisie alebo pracovníčka mestského úradu, a z akých dôvodov má vypracovávať tieto návrhy VZN,
o činnosti sociálnej komisie, o vzájomnej spolupráci medzi členmi komisie a garantmi, predložil
poslanec Oriešek návrh na znenie uznesenia so zmenou formulácie uznesenia a posunom termínu.
Po hlasovaní poslancov MsZ s týmto výsledkom hlasovania:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Pšenčíková)
bolo prijaté uznesenie toto uznesenie:
Uznesenie č. 51/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča Komisii pre zdravotníctvo a sociálne
veci pri MsZ vypracovať návrh nového znenia Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti
sociálnych vecí, VZN č. 1/2009 o spôsobe a sume úhrad za sociálnu službu -opatrovateľskú službu
poskytovanú Mestom Trenčianske Teplice a VZN č. 4/2010 o určení postupu a podmienok pri
poskytovaní sociálnych služieb, o rozsahu, spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v
Zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
v termíne do 15.10.2011.
19.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú náhradu nákladov spojených
so štúdiom v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri základnej škole
a v školskej jedálni pri materskej škole
Prijatím nového zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2008 vyplynula pre
zriaďovateľov škôl a školských zariadení povinnosť vydať VZN, v ktorom zriaďovateľ určí nielen miesto
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a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ale aj výšku príspevkov v školách
a školských zariadeniach.
Zvýšením cien potravín a zvýšením výdavkov na prevádzku škôl a školských zariadení je
potrebné aj zvýšenie príspevkov v MŠ a školských zariadeniach. Preto mesto pripravilo nové VZN č.
2/2011, kde je už zapracovaný nový názov základnej školy (ZŠ A. Bagara), a nové poplatky v MŠ
a školských zariadeniach podľa predložených návrhov riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl a
školských zariadení.
Maximálna výška poplatkov je zákonom ohraničená, a ani v jednom zo zariadení nebude prekročená.
Návrh VZN č. 2/2011 bol riadne vyvesený na úradnej tabuli a v rovnakom čase zverejnený
v elektronickej podobe na oficiálnej stránke mesta. Počas vyvesenia návrhu VZN si neuplatnili
pripomienky fyzické, ani právnické osoby. Takto uviedol primátor tento materiál.
Poslanec Kočiš, ako predseda komisie školstva, športu, kultúry a cirkví, oznámil, že návrh
VZN prerokovala Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví a odporučila MsZ schváliť návrh VZN č.
2/2011.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, po hlasovaní primátor skonštatoval, že bolo
prijaté nasledovné uznesenie:

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 52/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č.2/2011 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri základnej
škole a v školskej jedálni pri materskej škole.
20.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2011 o povodňových
plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území
mesta
Primátor k tomuto materiálu uviedol, že Mesto Trenčianske Teplice v rámci preneseného
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 o ochrane pred
povodňami (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami") vykonáva rôzne zákonom prenesené
činnosti. Jednou z povinností, ktoré vyplývajú z uvedeného zákona, je vypracovanie všeobecne
záväzného nariadenia obce o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických
osôb podnikateľov na území mesta.
Podľa zákona o ochrane pred povodňami je pre obce stanovená povinnosť vypracovať
a následne aktualizovať VZN o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov. Týmto VZN je splnená táto zákonná povinnosť.
Návrh VZN č. 3/2011 bol v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vyvesený na úradnej tabuli a v rovnakom čase zverejnený
v elektronickej podobe na oficiálnej stránke mesta. Počas vyvesenia návrhu VZN si neuplatnili
pripomienky fyzické ani právnické osoby.
Po doplnení informácie na základe otázky poslanca Kočiša, primátor požiadal o prečítanie
návrhu uznesenia a následne o hlasovanie za tento návrh uznesenia.
Hlasovanie
Za: 10
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 53/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.
3/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na
území mesta.
21.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice
Materiál uviedol primátor. Povedal, že MsZ schválilo VZN č. 1/2002 o určení času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Trenčianske Teplice, ktorého časti nie sú
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Mesto Trenčianske Teplice pri výkone samosprávy v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d)
a i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva súhlas,
záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb
a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce a určuje nariadením pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb.
Navrhovaným VZN 1/2011 sa upravujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v prevádzkarniach určených na podnikateľskú činnosť subjektov oprávnených na podnikanie
na území mesta Trenčianske Teplice v zmysle § 6 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení.
Návrh VZN č. 1/2011 bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli mesta a na
elektronickej úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote 15 dní. V stanovenej lehote neboli k nemu
doručené žiadne pripomienky.
Následne primátor otvoril diskusiu.
Poslankyňa Ďurmeková informovala prítomných o prerokovaní tohto návrhu VZN na komisii
pre cestovný ruch a podnikanie s odporučením prerokovať časť s letnými trasami. Poznamenala, že
tento návrh porovnávali s VZN iných miest a na základe týchto porovnaní navrhli odporučiť aj zmenu
vo výkone kontrolnej činnosti a v ukladaní sankcií.
Na návrhy komisie prednesené poslankyňou Ďurmekovou reagoval primátor, že zo zákona je
štatutár poverený kontrolnou činnosťou, dohliada nad implementáciou zákona. K sankciám uviedol, že
tieto sú určené zákonom, vysvetlil, že mestská polícia rieši priestupky v priestupkovom konaní
a následne štatutár v správnom konaní. Požiadal p. Kresánkovú o vysvetlenie situácie s letnými
terasami.
Pani Kresánková, ako spracovateľka tohto materiálu, povedala, že toto VZN je
benevolentnejšie ako predošlé VZN. Doposiaľ museli podnikatelia žiadať o zmenu prevádzkových
hodín pri každej zmene, teraz im vyplýva len ohlasovacia povinnosť. Ďalej vysvetlila časy zatváracej
doby pre prevádzky, ktoré susedia s obytným domom a doplnila aj príklady jednotlivé zatváracie časy.
Poslankyňa Ďurmeková povedala, že o týchto informáciách bude informovať ostatných členov
komisie, pretože garantom komisie je pracovníčka referátu pre cestovný ruch a na niektoré otázky
ohľadom tohto VZN nevedela odpovedať. Dala na zváženie prehodnotiť nadstavenie komisie.
Primátor reagoval, že poslankyňa si mohla prizvať spracovateľku tohto návrhu VZN na
zasadnutie komisie. Podotkol, že tento materiál bol riadne zverejnený, dokonca sa uskutočnila aj
verejná prezentácia a poznamenal, že je to zodpovednosť poslankyne Ďurmekovej, ktorá je aj
predsedníčkou komisie a mohla časť využiť na získanie informácií.
S otázkou, či sú špecifikované priestupky a sadzobník pokút, sa prihlásila poslankyňa
Žbirková, na ktorú jej zodpovedal primátor mesta. Jednotlivé priestupky nie sú špecifikované,
priestupky ,ako aj sankcie vyplývajú zo zákona.
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Poslankyňa Ďurmeková stále trvala na svojom návrhu vypustiť kontrolnú činnosť vykonávanú
primátorom mesta a sankcie z tohto návrhu. Navrhla zorganizovať verejné zhromaždenie k návrhu
tohto VZN.
Primátor vysvetlil poslankyni, že podnikatelia si budú musieť okrem VZN naštudovať aj zákon,
čo ich ešte viac zaťažuje. Tiež si nevedel predstaviť, čo by malo priniesť verejné zhromaždenie
vzhľadom k tomuto návrh VZN.
Poslankyňa Žbirková sa uistila, či stále platí vnútorné kúpeľné územie na základe Štatútu
kúpeľného miesta a poslankyňa Psotná sa tiež chcela ubezpečiť, či správne pochopila postupnosť
úkonov pri vykonávaní kontrolnej činnosti u podnikateľských subjektov.
Po prečítaní pozmeňovacieho návrhu poslankyňou Ďurmekovou, pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Pozmeňovací návrh:
v čl. 4 vypustiť body a) primátor mesta a b) Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach - poverení
zamestnanci
a v čl. 5 vypustiť časť vety „môže primátor Mesta Trenčianske Teplice uložiť podnikateľovi pokutu do
výšky 6 638 eur podľa § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Hlasovanie
Za: 4
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 3 (Kebis, Oriešek, Žbirková)
Primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh poslankyne Ďurmekovej nebol prijatý. Následne dal
hlasovať za návrh uznesenia, tak ako bol pripravený v materiáli.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske
Teplice.
Hlasovanie
Za: 5
Proti: 2 (Ďurmeková, Strieška)
Zdržal sa: 3 (Kebis, Kočiš, Psotná)
Po hlasovaní poslancov primátor uviedol, že návrh uznesenia nebol prijatý.
22.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 4/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
Tento materiál predložil primátor. Uviedol, že Národná rada SR schválila zákon č. 507/2010 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. januára 2011.
Účelom uvedenej novelizácie zákona ako aj novelizácie zákona v roku 2009 bolo:
•
vniesť do prípravy prevodov vlastníctva potrebnú transparentnosť,
•
prostredníctvom výnimiek umožniť, aby sa v odôvodnených prípadoch mohli preferovať aj iné
ako ekonomické priority,
•
umožniť verejnú kontrolu prevodov vlastníctva prostredníctvom oprávnenia obyvateľa obrátiť
sa na súd v prípade porušenia stanovených pravidiel.
Nakladanie a hospodárenie s majetkom mesta Trenčianske Teplice do 25. 5. 2011 sa riadilo
podľa VZN č. 1/2010, ktoré bolo uznesením Mestského zastupiteľstva č. 34/V/2011 zo dňa 25. 5. 2011
zrušené.
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V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol
vypracovaný návrh VZN č. 4/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčianske Teplice.
Uvedeným návrhom sa zaoberala komisia pre financie, hospodárstvo a majetok a VO
Z rokovania komisie vyplynuli niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré boli zapracované do pôvodného
návrhu VZN. Takto doplnený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na elektronickej
úradnej tabuli v zákonom stanovej lehote. V stanovenej lehote na zasielanie pripomienok boli dňa 22.
6. 2011 na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach doručené pripomienky od p. Jána Manu, SNP 62,
Trenčianske Teplice.
Poslankyňa Žbirková vyšla z miestnosti.
Poslanec Kebis, ako predseda komisie pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné
obstarávanie, informoval poslancov a prítomných občanov o zapracovaní návrhov komisie do tohto
VZN spracovateľom tohto materiálu, niektoré návrhy boli len odporučené. Preto navrhol zmenu
v týchto bodoch:
ČI. 3 ods. 2.1 - V O S - z m e n a hodnoty na 10 000,-€
2.3 zmena - 5 poslancov z MsZ, 2 členov menuje primátor, spolu 7 členov
3.1 - zmena sumy na 10 000,- €
Doplniť: Bod 8 v znení: Každé znenie zmluvy týkajúce sa prevodu vlastníctva vecí z mestského
majetku v zmysle či. 3 tohto VZN musí byť schválené MsZ.
ČI. 5 ods. 3 - zmena formulácie „primátorovi a do MsZ"
Ods. 4 - zmena formulácie „primátor a MsZ"
ČI. 10 - doplniť bod 9 - Nakladanie s majetkom obchodných spoločností alebo právnických osôb
alebo spoločnosti s ručením obmedzeným a výkon práv valného zhromaždenia v zmysle § 125
Občianskeho zákonníka, kde valné zhromaždenie môže dávať návrhy, tieto návrhy môže vykonávať
až po schválení MsZ.
Na zdôvodnenie jednotlivých zmien uviedol poslanec Kebis, že zmena sumy pri predaji formou VOS je
z dôvodu transparentnosti v porovnaní s priamym predajom, suma je síce určená v zákona, ale môže
sa meniť, nie však prekročiť, povedal poslanec Kebis. Pri zmene voľby členov výberovej komisie
k VOS opäť uviedol dôvod transparentnosti, výber poslancov bude formou hlasovania.
Poslankyňa Psotná vyšla z miestnosti a poslankyňa Žbirková prišla do miestnosti.
Primátor priznal, že nerozumie niektorým argumentom pri odôvodňovaní týchto navrhovaných
zmien. Sám považuje voľbu členov z radu poslancov žrebom za najtransparentnejšiu.
Upozornil poslancov i na to, ako hlasujú a prerokovávajú jednotlivé materiály, najmä
z právneho hľadiska. Uviedol to na príklade z dnešného zasadnutia MsZ, a to schválenie odpredaja
bytu formou VOS a teraz týmto predloženým návrhom schválený materiál negovali.
Poslankyňa Ďurmeková vysvetlila, že chcú, aby sa správne a hospodárne nakladalo
s finančnými prostriedkami mesta, chcú týmto odstrániť netransparentnosť. Poznamenala, že občania
sledujú zverejnené doklady na webovej stránke mesta, napr. nákup vzdelávacieho projektu.
Poslankyňa Psotná prišla do miestnosti.
Primátor len upozornil poslankyňu Ďurmekovú, že tento nákup bol zrealizovaný z prostriedkov
EÚ v rámci projektu a ako predkladateľ tohto materiálu, sťahuje materiál z rokovania mestského
zastupiteľstva.
Viacerí poslanci vyjadrili nesúhlas so stiahnutím tohto materiálu z dnešného programu
zasadnutia MsZ.
Primátor povedal, že na základe vypracovanej právnej analýzy môže stiahnuť materiál
z rokovania.
Následne poslanec Kočiš vyzval JUDr. Bustinovú, aby sa vyjadrila k tejto veci.
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JUDr. Bustinová sa vyjadrila, že táto analýza nebola s ňou prediskutovaná.
Primátor vyzval poslanca Kočiša, aby uviedol zákon, ktorý mu zakazuje urobiť tento krok stiahnuť materiál z MsZ. Ak s tým nesúhlasí, môže dať podnet na prokuratúru.

23.

Rôzne

O slovo sa chceli prihlásiť poslanci Kočiš a Strieška po ukončení bodu č. 22, ale vzhľadom
k tomu, že primátor už otvoril bod Rôzne, neudelil im slovo. Povedal im, že sa môžu prihlásiť v bode
Rôzne.
Poslanec Strieška požiadal o výklad zákona, resp. stanovisko k tomu, či je možný krok, ktorý
spravil primátor - stiahnutie materiálu počas rokovania - prednostu MsÚ alebo hlavného kontrolóra
mesta.
Nakoľko prednosta mestského úradu nebol prítomný na rokovaní MsZ, k tejto požiadavke
poslanca Striešku sa vyjadril hlavný kontrolór. Povedal, že na základe Rokovacieho poriadku MsZ sa
materiál môže stiahnuť na začiatku rokovania MsZ, viac sa k tejto veci nevie vyjadriť.
Primátor mesta pokračoval informáciou o doručení listu p. Kajabu k návrhu na odstránenie
nedostatkov v meste. Tieto nedostatky sú v riešení, oznámil prítomným primátor.
Ďalej povedal, že bol veľmi prekvapený žiadosťou poslankyne Žbirkovej o stiahnutie návrhu
na odpredaj pozemku p. Sirotnej, a to najmä z dôvodu, že počas rokovania MsZ dostal informáciu od
syna p. Sirotnej, že oni materiál nežiadali stiahnuť z rokovania MsZ.
Vyjadrila sa k tomu poslankyňa Žbirková, ktorá vysvetlila, že v zdravotnom stredisku chcela
pani Sirotná vybudovať parkovacie miesta pre zásobovanie, resp. občanov so ZŤP. Tiež považovala
za vhodné zvážiť, či je potrebné vybudovať tieto parkovacie miesta zvlášť pre lekáreň, najmä
v porovnaní s počtom ľudí a dobou, ktorú strávia v lekárni a u lekárov. S majiteľkou lekárne, p.
Sirotnou, mala toto stiahnutie odsúhlasené.
Primátor podotkol a podal informáciu o doložení súhlasu takmer všetkých lekárov zo
zdravotného stredisko, okrem dvoch, na vybudovanie parkovacích miest. Tento návrh na odpredaj
pozemku bol prerokovaný aj na príslušnej komisii s odporučením, aby p. Sirotná doplnila súhlas
dotknutých lekárov, čo aj urobila.
Poslanec Strieška vyzval primátora, aby nezavádzal, pretože žiadateľkou je p. Sirotná,
s ktorou sa dohodla poslankyňa Žbirková a s primátorom komunikoval so synom p. Sirotnej.
Poslankyňa Žbirková povedala, že ak je táto informácia pravdivá, ktorú dostal primátor, tento
materiál predloží na ďalšie zasadnutie MsZ.
Následne sa prihlásili poslanci Kočiš a Pšenčíková, ktorých požiadali občania p. Mano a p.
Párnicová o slovo. Toto im bolo udelené po jednohlasnom odsúhlasení vystúpenia občanov na
zasadnutí MsZ.
Pán Mano sa opäť zapojil do bodu Rôzne, v ktorom sa pýtal primátora, či majiteľ vily Nizzy
zabezpečiť náhradné ubytovanie nájomníkom z vily Nizzy; tiež sa dotkol aj odpredajov pozemkov
občanom, ktorí nie sú občanmi Trenčianskych Teplíc a zaujímal sa o zámer týchto kupujúcich s týmto
lesom; zamyslel sa nad možnosťami riešenia budovy Narcisu; opätovne sa vrátil k finančným
prostriedkom a k zmluve na prenájom Kúpeľnej dvorany a k nezáujmu o finančné prostriedky z kauzy
autobus. Zaujímal sa, čo v prípade, ak sa budú musieť vrátiť finančné prostriedky z NFP na
rekonštrukciu námestia, ktoré je z časti vo vlastníctve spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice.
Primátor hneď reagoval na otázky pána Mana.
K vile Nizze - je klamstvom, že majiteľ musel na základe zmluvy zabezpečiť náhradné ubytovanie
nájomníkom.
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Vyvrátil tvrdenie p. Mana, že budovu Narcisu chce primátor predať, dal za úlohu komisii navrhnúť
ďalšie možné riešenia.
K námestiu - už dávnejšie informoval MsZ, že pozemky sú od a.s. Kúpele Trenčianske Teplice
v prenájme z dôvodu žiadosti o NFP z EÚ.
Ku kauze autobusu poznamenal primátor, že hneď na začiatku jeho prvého volebného obdobia sa
mesto prihlásilo do konkurzu s firmou, ktorá nám autobus predala. Viac sa v tejto veci spraviť nedá,
dodal primátor.
Pani Párnicová sa spýtala poslankyne Ďurmekovej, ako predsedníčky komisie pre cestovný
ruch a podnikanie a poslankyne zároveň, ktorá nehlasovala za vybudovanie supermarketu v meste,
čo urobila pre návštevníkov ART FILM FESTIVALU (ďalej len AFF), pre dobré fungovanie služieb,
pretože počas týchto dní chýbali napr. základné potraviny.
Poslanca Kočiša sa spýtala, čo podnikol pre zachovanie električky v meste, pretože podľa jej
informácií by mala fungovať do konca tohto roku. Ako príklad uviedla návrh poslanca na možnosť
poskytnutia reklamnej plochy električky na acylpyrín.
Poslanec Kebis zareagoval na otázku pre poslankyňu Ďurmekovú, že nie je možné
zabezpečiť konkrétne pečivo priamo poslankyňou Ďurmekovou, je to vecou jednotlivých podnikateľov
v meste.
S poslancom súhlasila aj poslankyňa Ďurmeková, ktorá uviedla, že to bolo na škodu
podnikateľov a že pozve pani Párnicovú na zasadnutie komisie pre cestovný ruch a podnikanie.
Poslanec Kočiš povedal, že sú s pani Párnicovou
informácie a nápady a povedal, že on dal návrh „do plaču".

„rovnaká krvná skupina", ktorá si cení

Ďalším občanom, ktorému bolo udelené slovo, bol pán Mrázik. Zhodnotil dnešné zasadnutie
MsZ, uskutočnilo sa na slušnej úrovni i samotnou účasťou poslancov. Uviedol, že chcel pozvať
televíziu STV na predošlé plánované zasadnutia MsZ. Na základe otázky občana mesta, či háji
záujmy primátora, odpovedal, že hoci nie sú z rovnakej politickej strany, rešpektuje primátora,
rešpektuje jeho zvolenie občanmi - číslo 867, ak koná v prospech mesta. Ďalej sa dotkol témy
sklamania sa v dvoch ním volených poslancoch - p. Orieškoví a p. Kebisovi.

Poslanec Strieška požiadal konateľku mestskej televízie o zaujatie stanoviska k problému so
zverejnením oznamom Spoločnosti urbárnikov.
Pani Marjenková odpovedala poslancovi Strieškovi, že jeden oznam podaný touto
spoločnosťou bol uverejnený a jeden pani Lešáková stiahla a bol jej vrátený poplatok za zverejnenie
oznamu.
Pán Párnica sa obrátil na poslanca Kebisa, ktorý „chytá za slovíčko" jeho manželku a povedal
mu, že koná, akoby tu nebol za občanov a že niektorí poslanci odsabotovali predošlé MsZ, napriek
tomu, že niektorí boli v čase zasadnutia MsZ prítomní v meste. Apeloval na poslancov, aby si
uvedomili, že kandidovali za občanov.
Poslanec Kebis reagoval na príspevok pána Párnicu, ktorému povedal, že koná podľa svojho
svedomia, svojou neúčasťou neignoroval MsZ, ale povedal, že termín nebol v súlade s jeho prácou,
ktorá ho živí. Ďalej už viac nebude reagovať na takéto narážky od občanov.
Pani Krajmerová tiež reagovala na najviac absentujúceho poslanca MsZ - p. Kebisa a podľa
jeho slov nechodí na MsZ kvôli „chlapcom z akčnej sedmičky" a nie kvôli občanom. Dotkla sa aj
narážky poslankyne Ďurmekovej ojej strachu, že primátor bude chodiť na kontrolu po podnikateľoch,
poslancovi Kočišovi povedala, že sa zaujíma len o lístky na AFF, ale to, že spolu s p. Ďurmekovou boli
pozvaní na výstavu fotografií fotografa p. Málika, sa nezúčastnili.
Poslanec Strieška viac krát vyšiel a prišiel do miestnosti.
Poslanec Oriešek podal informáciu, že z neúčasti na MsZ sa ospravedlnil primátorovi, termín
zasadnutia MsZ si však musí zosúladiť s jeho prácou, prácou lekára.
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Poslankyňa Psotná emotívne prečítala pripravený prejav o anonymných udaniach na jej
osobu, o zisťovaní si osobných údajov poslankyne, jej manžela i detí, vlastných i z detského domova.
Toto všetko sa dotklo až jej svokrovcov, čo viedlo až k zrušeniu ich trvalého pobytu v Trenčianskych
Tepliciach, ojej sfalšovanom podpise na podaní proti poslankyni Ďurmekovej, o zistení nových
skutočností, na základe ktorých už nemôže primátorovi dôverovať, napriek tomu, že ho v minulom
volebnom období podporovala. Na záver oznámila, že „neuteká" zo zasadnutia MsZ, ale odchádza za
svojou 8-člennou rodinou.
Primátor sa spýtal poslankyni Psotnej, aké skutočnosti nastali, ktoré ju viedli k tomu, že ho už
nemôže podporovať tak, ako počas uplynulých štyroch rokov.
Poslankyňa Psotná povedala primátorovi, že túto otázku nečakala a tak ako sa on pripravuje
odpovede na interpelácie poslancov, tak sa aj ona pripraví a na budúce MsZ mu odpovie. Následne
vyšla zo zasadacej miestnosti.
Na margo anonymov spomínaných poslankyňou Psotnou, primátor povedal, že on nedáva
prítomným alebo občanom takouto formou ako poslankyňa Psotná na vedomie, že aj na jeho osobu
chodia tiež anonymy. K neúčasti poslancov na MsZ uviedol, že bolo ich rozhodnutím kandidovať za
poslanca MsZ, čo prináša určité povinnosti a má veľký súvis so zamestnaním, ktoré vykonávajú.
Doplnil, že zamestnávateľ má povinnosť uvoľňovať zamestnanca na výkon verejnej funkcie.
Na neúčasť reagovala poslankyňa Ďurmeková, ktorá povedala, že nie vždy je možné
zosúladiť termíny MsZ s ich plánom práce, preto navrhli poslanci harmonogram zasadnutí MsZ,
ktorého výkon uznesenia však primátor pozastavil.
O plánovanom termíne zasadnutia MsZ podal primátor informáciu poslancom dva týždne
vopred a podľa jeho názoru harmonogram zasadnutí MsZ by mal byť konsenzus všetkých poslancov
MsZ a primátora, dodal primátor.

24.

Záver

Vzhľadom k tomu, že program dnešného zasadnutia MsZ bol vyčerpaný, primátor poďakoval
poslancom aj prítomným občanom za účasť a zasadnutie MsZ ukončil.

p. Zuzana Ďurmeková

Ing. Dagmar Ďatková
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Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 7. júla 2011

Uznesenie č, 36/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesenie č. 37/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa
10. 3. 2011, 18. 4. 2011 a 2 5 . 5.2011.
Uznesenie č. 38/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch
následnej kontroly „Oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta
Trenčianske Teplice".
Uznesenie č. 39/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje návrh Plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011.
Uznesenie č. 40/VII/2011
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 mesta
b)schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2010 bez
výhrad
2. Usporiadanie prebytku rozpočtu v sume 39 569,71 € nasledovne:
do rezervného fondu 24 819,39 €
použitie účelových prostriedkov na projekt „Implementácia trenčiansko - teplického
vzdelávacieho programu" 14 750,32 €

Uznesenie č. 41/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti MsP
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2010.

Uznesenie č. 42/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej
listine Základnej umeleckej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 43/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh:
v čl. 4 Odmeňovanie členov ZPOZ doplniť bod 8 v tomto znení:
v prípade účinkovania členov ZPOZ na podujatiach, ktoré trvajú viac ako 1 hodinu - za každú
začatú hodinu - odmena 10,-€/1 hod.
Uznesenie č. 44/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach s doplnením v čl. 4 Odmeňovanie členov ZPOZ bod 8 v tomto
znení:
v prípade účinkovania členov ZPOZ na podujatiach, ktoré trvajú viac ako 1 hodinu - za každú
začatú hodinu - odmena 10,-€/1 hod.
2.vymenúva za predsedníčku
ZPOZ pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach Zuzanu
Ďurmekovú
Uznesenie č, 45/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske
Teplice na rok 2011, kde sa zvyšujú príjmy prvku 1.1.1. (Mestský úrad) EK 312 001 a
výdavky na prvok 2.6.2. (Opatrovateľská služba) EK 637 005 vo výške 1 434,- €.
Uznesenie č. 46/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta - byt č.3, súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP v
Trenčianskych Tepliciach vo výmere 71,68 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach domu a pozemku KN-C par. č. 1827/6 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 321m2, vedený na LV 1670, k. ú. Trenčianske Teplice - pozemku pod stavbou
bytového domu súp. č. 125, vchod 9 , Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach, vo vlastníctve
Mesta Trenčianske Teplice
2/ súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - 3-izbová bytová
jednotka, byt č. 3, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP v
Trenčianskych Tepliciach" o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Uznesenie č. 47/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a/ zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice priamym
predajom - pozemok KN-C pare. č. 2639/9 v k. ú. Trenčianske Teplice
b/ podmienky predaja majetku mesta priamym predajom

Uznesenie č. 48/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a/ zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice priamym
predajom - pozemok KN-C pare. č. 2636/5 a pare. č. 2636/6 v k. ú. Trenčianske Teplice
b/ podmienky predaja majetku mesta priamym predajom

Uznesenie č. 49/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle všeobecného
záväzného nariadenia č. 3/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v
bytových domoch a pozemku odpredaj nehnuteľného majetku - bytu v bytovom dome
súpisné číslo 681 v Trenč. Tepliciach, ulica SNP, orientačné číslo 82 a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu zapísaného na L V č.2178 k.ú.
Trenčianske Teplice a pozemku parc.č.687/4 o výmere 503 m2, na ktorom je dom postavený,
zapísaného na LVč.2243 k.ú. Trenč. Teplice pre Mesto Trenčianske Teplice na Katastrálnom
úrade v Trenčíne.
Byt č. 30 pozostávajúci z 2 obytných miestnosti vrátane spoluvlastníckeho podielu
66/2302-in na spoločných častiach a zariadeniach domu za kúpnu cenu stanovenú v zmysle
zák.č. 182/93 Zb. 2.855,78 € a na pozemku za kúpnu cenu 287,84 € Sone Pjontekovej, rod.
Ďurišovej, bytom SNP 681/82, Trenčianske Teplice a manželovi Ing. Františkovi Pjontekovi,
bytom Nábrežná 1635/8, Trenčín.
Uznesenie č. 50/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča komisii pre financie,
hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie v súčinnosti s komisiou výstavby, dopravy
a životného prostredia predložiť návrh riešenia ďalšieho využitia infraštruktúrneho majetku
mesta - objektu Narcis
T: 15. 10. 2011
Uznesenie č. 51/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča Komisii pre zdravotníctvo a
sociálne veci pri MsZ vypracovať návrh nového znenia Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami v oblasti sociálnych vecí, VZN č. 1/2009 o spôsobe a sume úhrad za sociálnu
službu -opatrovateľskú službu poskytovanú Mestom Trenčianske Teplice a VZN č. 4/2010 o
určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb, o rozsahu, spôsobe a výške
úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
v termíne do 15.10.2011.
Uznesenie č, 52/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje VZN č.2/2011 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri základnej škole a v školskej jedálni pri
materskej škole.

Uznesenie č. 53/VII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 3/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov na území mesta.

V Trenčianskych Tepliciach 8. 7. 2011

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 7. 7. 2011

Ing.
Dagmar
Datková
36/VII/2011
37/VII/2011
38/VII/2011
39/VII/2011
40/VII/2011
41/VII/2011
42/VII/2011
43/VII/2011
44/VII/2011
45/VII/2011
46/VII/2011
47/VII/2011
48/VII/2011
49/VII/2011
50^/11/2011
51/VII/2011
52/VII/2011
53/VII/2011

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržala sa
Za
Za
Za
Za
Zdržala sa
Za
Za
Za
Za
Za

Peter
v
Durina
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Martin
Zuzana
Durmekovi Kebis
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržala sa
Za
Zdržala sa
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Nehlás
Nehlás
Za
Za
Za
Nehlás
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

PhDr.
Marian
Kočiš
Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Legenda:
Za
- poslanec hlasoval za prijatie uznesenia
Proti
- poslanec hlasoval proti prijatiu uznesenia
Zdržal sa - poslanec sa zdržal hlasovania
Nehlás.
poslanec nehlasoval, nehol prítomný \ rokovacej miestnosti
- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ

Mgr.
Dušan
Malko
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Proti
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

MUDr.
Roman
Oriešek
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Mgr.
Monika
Psotná
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Monika
Pšenčíková
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržala sa
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržala sa
Zdržala sa
Za
Za

Ing.
Peter
Strieška
Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

MUDr.
Darina
Žbirková
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

