Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 24. augusta 2011

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta
JUDr. Jana Hudecová, prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trenčíne
Poslanci MsZ:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
1.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 7. 7. 2011
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
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta priamym predajom
Návrh na zámenu pozemkov - novovytvorené pozemky KN -C pare. č. 1045/19, pare. č.
1045/20 a pare. č. 2773/5
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym predajom pozemok KN-C pare. č. 718/10
Vystúpenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne k neschválenému bodu č. 21 „Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice" prerokovaného na MsZ konanom
dňa 7. 7. 2011 a opätovné predloženie materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Trenčianske Teplice"
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 05/FMP v oblasti podpory 1.6 Fond
mikroprojektov na realizáciu projektu „Vytvorenie spoločného informačného systému mesta
Trenčianske Teplice a mikroregiónu Ostrožsko"
Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania volených orgánov pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach a volených zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver
Otvorenie

Dnešné MsZ otvoril primátor privítaním prítomných. Zvlášť privítal aj pani prokurátorku
Okresnej prokuratúry v Trenčíne JUDr. Janu Hudecovú.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 a) zákona č. 369/1990 Zb. Skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa
poslanec Peter Ďurina a poslanec Martin Kebis. Za overovateľov zápisnice určil primátor poslankyňu
Moniku Psotnú a poslanca Romana Orieška, za skrutátorky Martinu Fialovú a Soňu Kresánkovú, za
zapisovateľku Eriku Malkovú.
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2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Návrh programu obdržali poslanci písomne. Na základe požiadavky pani prokurátorky
primátor navrhol úpravu dnešného programu, a to: výmenu poradia prerokovania bodu č. 5 a bodu č.
9. S jednomyseľným odsúhlasením poslancov MsZ bol schválený nasledovný program:
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 7. 7. 2011
Vystúpenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne k neschválenému bodu č. 21 „Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice" prerokovaného na MsZ konanom dňa
7. 7. 2011 a opätovné predloženie materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Trenčianske Teplice"
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta priamym predajom
Návrh na zámenu pozemkov - novovytvorené pozemky KN -C pare. č. 1045/19, pare. ô.
1045/20 a pare. č. 2773/5
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym predajom pozemok KN-C pare. č. 718/10
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
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 05/FMP v oblasti podpory 1.6 Fond
m i krop roj e kto v na realizáciu projektu „Vytvorenie spoločného informačného systému mesta
Trenčianske Teplice a mikroregiónu Ostrožsko"
Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania volených orgánov pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach a volených zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver

Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 54/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
3.

Tepliciach

schvaľuje

Program zasadnutia

Mestského

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili poslanci v nasledovnom poradí:
Poslankyňa Ďurmeková sa pýtala, kedy budú môcť spoločenské organizácie opäť využívať
seniorskú miestnosť na prízemí MsÚ? Na túto otázku dostala odpoveď od primátora - ako odpoveď
na interpeláciu a od prednostu MsÚ - pri osobnej návšteve, že koncom mesiaca marec bude táto
miestnosť sprístupnená. Do dnešného dňa sa tak nestalo. Overovala si využívanie tejto miestnosti aj
u niektorých zamestnancov, ale odpoveď bola vždy negatívna.
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Na základe podnetov občanov sa pýtala, či sa bude pokračovať v rekonštrukcii ZŠ, nakoľko
nie sú vymenené všetky okná a tiež nie je zateplená celá budova školy. Druhým podnetom od
občanov bola otázka na to, či je vypracovaný plán parkovísk pre sídlisko, chýba im usporiadanie
parkovacích miest, nie sú dané pravidlá, najmä v okolí zdravotného sídliska, (celé znenie interpelácie
je prílohou zápisnice)
Poslankyňu Pšenčíkovú oslovil pán Milan Sádecký s nedostatkami v meste. Primátora mesta
už o týchto nedostatkoch upozornila a zároveň ho požiadala o stanovisko k nim.
Zapojila sa aj poslankyňa Psotná. Zaujímala sa, čo sa bude ďalej robiť na začatej stavbe
zariadenia pre seniorov na sídlisku a kedy je aktuálne dokončenie a sprevádzkovanie zariadenia pre
seniorov. Ďalej odporučila osloviť majiteľa bývalej nemocnice s požiadavkou o väčšiu starostlivosť
o túto budovu, najmä pri padajúcej omietke na chodník z dôvodu ohrozenia občanov i hostí, (celé
znenie interpelácie je prílohou zápisnice)
Poslankyňa Žbirková požiadala primátora o informáciu k práci mladých ľudí, ktorí zameriavajú
stromy na sídlisku SNP.
Primátor poslancom prisľúbil písomnú odpoveď na všetky prednesené interpelácie. Stručne sa
vyjadril k otázke poslankyne Žbirkovej - na sídlisku sa vykonalo zhodnotenie stavu zelene.
4.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 7. 7. 2011

Primátor požiadal o predloženie materiálu k tomuto bodu programu predkladateľa materiálu.
Hlavný kontrolór mesta v stručnosti skonštatoval plnenie jednotlivých prijatých uznesení z MsZ zo dňa
7. 7. 2011.
Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanec Strieška sa obrátil na hlavného kontrolóra s otázkou, či nie je v rozpore so zákonom
a Rokovacím poriadkom MsZ, že zápisnica z MsZ zo dňa 25. 5. 2011 nebola podpísaná oboma
overovateľmi do stanovenej lehoty 10 dní a následne bola podpísaná primátorom mesta.
Hlavný kontrolór mesta mu odpovedal, že nemá vedomosť o nepodpísaní tejto zápisnice
jedným overovateľom a povedal, že je to v rozpore so zákonom.
Primátor mesta poslancovi Strieškovi povedal, že nemôže donútiť poslanca k podpisu
zápisnice, je to slobodná vôľa poslanca. Zápisnica jej úradný dokument, ktorý verifikuje štatutár mesta
svojím podpisom. Dôležitejšie sú uznesenia MsZ, dodal primátor.
Hlavný kontrolór ešte dodal, že ak sa v budúcnosti podobná situácia vyskytne, môže prísť
poslanec za ním a spoločne spolu s primátorom nájdeme konsenzus.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 55/V1I1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 7. 7. 2011.
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Poslankyňa Psotná vyšla z miestnosti.

5.

Vystúpenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne k neschválenému bodu
č. 21 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske
Teplice" prerokovaného na MsZ konanom dňa 7. 7. 2011 a opätovné predloženie
materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske
Teplice"

Primátor predložil tento materiál. Stručne vysvetlil, že návrh VZN bol vypracovaný na základe
upozornenia okresnej prokuratúry vo forme protestu a boli odstránené nedostatky zistené pri kontrole
VZN. Návrh VZN bol predložený na rokovanie mestskému zastupiteľstvu na minulom zasadnutí MsZ,
ale nebol schválený poslancami MsZ. Aj z tohto dôvodu požiadala o možnosť zúčastniť sa rokovania
MsZ prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trenčíne. Následne dal primátor slovo pani prokurátorke,
JUDr. Jane Hudecovej.
Poslankyňa Psotná prišla do miestnosti.
Pani prokurátorka Hudecová ozrejmila poslancom a prítomným protest prokurátora, uviedla
konkrétne nedostatky v kontrolovanom VZN mesta a rozpory so zákonmi; vysvetlila, že na základe
vykonanej kontroly VZN si mesto uzurpovalo právomoc o určenie konkrétneho času na výkon
podnikateľskej činnosti, mesto tak zaviedlo nové povinnosti, ktoré sú nad rámec zákona. Ako príklad
uviedla prípad obdobnej kontroly VZN aj v ďalších desiatich miestach v okrese. Uviedla aj podobné
prípady miest Nováky a Levice, ktorých nesúlad VZN so zákonom musel riešiť až Najvyšší súd a
Ústavný súd.
Tiež vysvetlila ďalší postup v prípade, ak poslanci protestu prokurátora nevyhovejú, a to - prokurátorka
podá podnet na preskúmanie VZN na Krajský súd v Trenčíne, z čoho môžu vyplynúť sankcie pre
mesto.
Primátor poďakoval prokurátorke za ozrejmenie protestu prokurátora a otvoril diskusiu.
Poslankyňa Ďurmeková navrhla zmeniť znenie článku 4 tohto návrhu VZN, a to takto:
ČI. 4
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Trenčianske Teplice vykonávajú:
a) zamestnanci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach
b) hlavný kontrolór mesta Trenčianske Teplice
c)zamestnanci Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach - poverení zamestnanci.
Prokurátorka JUDr. Hudecová uviedla, že tento článok nebol napadnutý, ide o štandardné
ustanovenie. Dôvodom jej účasti na rokovaní MsZ bolo vysvetlenie prípadných otázok v sporných
ustanoveniach preverovaného „starého" VZN.
Primátor uviedol, že ak poslanci schvália takýto návrh článku VZN, na povinnosti primátora
vyplývajúcej zo zákona sa nič nezmení. Ide len o sprehľadnenie informácií pre podnikateľov.
Prokurátorka JUDr. Hudecová potvrdila primátorove slová. Uviedla, že pri kontrole VZN
desiatich miest bolo protestu vyhovené poslancami mestských zastupiteľstiev. V proteste nebol
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napadnutý článok o kontrolnej činnosti. Všeobecným záväzným nariadením si mesto upravuje zákon
na svoje podmienky, sprehľadňuje ho, ale nesmie zákon porušiť.
Poslankyňa Ďurmeková povedala, že na minulom zasadnutí MsZ došlo asi k nedorozumeniu,
poslanci nie sú proti protestu prokuratúry, ale chcú navrhnúť zmenu v predloženom návrhu VZN.
Súhlasila s ňou aj poslankyňa Žbirková.
Primátor mesta uviedol, že návrh VZN bol vypracovaný na základe protestu prokuratúry a tiež
na sprehľadnenie a zjednodušenie pre podnikateľov. Predkladaný návrh poslancov na zmenu článkov
4. Kontrolná činnosť a článku 5. Sankčné opatrenia poslancami na predošlom MsZ, naopak
sprehľadnenie zákona pre podnikateľov nezjednodušil.
Prednosta MsÚ vysvetlil na sprehľadnenie ďalší postup pri prerokovávaní navrhovaného VZN:
najskôr sa bude hlasovať za návrh na zmenu VZN a následne za schválenie VZN ako celku.

Poslanec Kočiš sa zaujímal, či existuje časový limit k odstráneniu nedostatkov uvedených v
proteste Okresnej prokuratúry. Odôvodnil to neprijatím tohto návrhu VZN na predošlom zasadnutí
MsZ, nakoľko poslanci chceli preformulovať niektoré články VZN, pričom došlo k nedorozumeniu,
a tak neschváleniu návrhu VZN.
Primátor sa spýtal poslankyne Ďurmekovej na presné znenie nového návrhu článku 4.
Kontrolná činnosť a prečo navrhla hlavného kontrolóra, pretože hlavný kontrolór je zamestnancom
mesta, čiže spadá do bodu b).
Poslankyňa Ďurmeková uviedla, že v bode b) chce uviesť konkrétne hlavného kontrolóra
mesta.
Primátor jej vysvetlil, že tento bod je nevykonateľný. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoju
činnosť na základe schváleného plánu práce mestským zastupiteľstvom, kontroluje výkon primátora
a zamestnancov MsÚ, nemôže vykonávať kontrolu „v teréne", na to sú určení zamestnanci mesta
alebo príslušníci MsP. Následne sa spýtal poslankyne, na základe čoho bude hlavný kontrolór
vykonávať tieto kontroly?
Poslankyňa Ďurmeková požiadala o vyjadrenie samotného hlavného kontrolóra mesta.
Hlavný kontrolór mesta sa vyjadril, že pracuje na základe schváleného plánu práce hlavného
kontrolóra na príslušný polrok daného roku, prípadne na základe konkrétnych požiadaviek, aj napr.
poslancov MsZ.
Poslankyňa Žbirková sa pýtala prokurátorky JUDr. Hudecovej, či neporušia poslanci zákon, ak
schvália VZN s touto zmenou článku VZN.
Prokurátorka JUDr. Hudecová povedala, že tento článok o kontrolnej činnosti nebol vytknutý
v proteste.
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh predložený poslankyňou Ďurmekovou:
Za: 6
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
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Bolo prijatý pozmeňujúci návrh v tomto znení:
Uznesenie č. 56/VII1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh:
zmeniť ČI. 4 Kontrolná činnosť v tomto znení:
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Trenčianske Teplice vykonávajú:
a) zamestnanci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach
b) hlavný kontrolór mesta Trenčianske Teplice
c) zamestnanci Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach - poverení zamestnanci.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 57/V1II/2011
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.
Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté a poďakoval prokurátorke JUDr. Hudecovej
za účasť na rokovaní MsZ.
Prokurátorka JUDr. Hudecová odišla z miestnosti.
Poslankyňa Pšenčíková vyšla z miestnosti.
6.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta priamym predajom

Primátor uviedol materiál. Stručne vysvetlil, že na základe žiadostí o odpredaj mestských
pozemkov p. Šotníkom, p. Fedorom a p. Szabom a na základe schválených a riadne vyhlásených a
zverejnených verejných obchodných súťaží na predaj troch mestských pozemkov MsZ a na základe
výsledkov Komisie na vyhodnotenie ponúk, bol poslancom predložený jeden materiál s tromi
vybratými ponukami na predaj mestských pozemkov.
Poslankyňa Pšenčíková prišla do miestnosti, poslanec Strieška vyšiel z miestnosti.
Následne primátor otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojila poslankyňa Psotná. Povedala, že
súhlasí s predajom týchto pozemkov, ale na podnet viacerých občanov a vzhľadom na trhové
hospodárstvo a potrebu finančných prostriedkov pre mesto, sa im suma 8,85 € /m2 zdá nízka. Preto
navrhla do budúcnosti, aby pri návrhu odpredaja pozemkov mesta spolupracovala Komisia pre
financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie a Komisia výstavby, dopravy a životného
prostredia spoločne určili minimálnu predajnú cenu.
Poslanec Strieška prišiel do miestnosti.
Primátor súhlasil s týmto návrhom poslankyne Psotnej. Upozornil, že všetky tri VOS boli
riadne zverejnené v zákonom stanovenej lehote, počas ktorej sa mohol hociktorý občan prihlásiť do
súťaže aj za vyššiu cenu, ako bola MsZ schválená v podmienkach VOS. K určeniu ceny bol
vypracovaný znalecký posudok, tak ako to bolo aj v minulosti pri obdobných prípadoch. Pripomenul,
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že v dvoch prípadoch ide o pozemky s lesným charakterom, tretí pozemok je charakterizovaný ako
záhrada, t.j. na týchto pozemkoch nieje možné stavať.
Poslanec Kočiš pripomenul primátorovi zloženie sľubu primátora, kde sľubuje, že bude
dodržiavať zákony, atď. V materiáli sa dočítal, že jeden zo spomínaných pozemkov je lesným
pozemkom, je neudržiavaný a nachádza sa na ňom odpad. Pýtal sa, ako teda primátor chráni mestský
majetok?
Primátor odpovedal poslancovi Kočišovi, že mesto môže konať len v rámci svojich finančných
možností, ktoré boli schválené v rozpočte na tento rok poslancami MsZ.
Poslankyňa Pšenčíková sa zúčastnila na zasadnutí Komisie pre financie, hospodárstvo,
majetok a verejné obstarávanie. Nikto z členov komisie nenavrhol zmenu ceny pre tieto odpredaje
a tieto odpredaje boli odporučené na schválenie, a teraz sú poslanci proti odpredaju mestských
pozemkov víťazom súťaže.
Poslankyňa Ďurmeková povedala, že mienka viacerých občanov je, že cena je nízka
a informovala, že na príslušnej komisii sa o cene týchto pozemkov vôbec nerokovalo.
Primátor reagoval na podanú informáciu poslankyňou Ďurmekovou, že všetkým členom
Komisie pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie boli dodané materiály
k odpredajom pozemkov aj s uvedením výšky jednotlivých cien. Dodal, že MsZ schválilo uzneseniami
podmienky VOS pre všetky tri odpredaje pozemkov a doplnil, že táto téma - zmena ceny na odpredaj
pozemkov - sa mala otvoriť už dávnejšie, pretože teraz už boli na základe vyhlásenej VOS doručené
ponuky občanmi a vykonané výberové konanie z doručených ponúk na jednotlivé predaje pozemkov.
Poslankyňa Žbirková
odpredaje uznesením.

navrhla zmeniť sumu v jednotlivých

predajoch a potom schváliť

Primátor jej odpovedal, že toto nie je možné, pretože minimálna cena bola uvedená
v podmienkach VOS, ktorú schválili poslanci MsZ.
Poslankyňa Ďatková, ako členka Komisie pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné
obstarávanie potvrdila, že na rokovaní komisie sa vyjadrovali o zámere predať pozemky, nie za akú
cenu.
Poslanec Kočiš, tiež člen spomínanej komisie, sa priklonil k názoru, že išlo o nedostatok
komisie, o nedorozumenie, pretože znalcom určená cena bola len minimálna cena a členovia komisie
ju mohli navýšiť.
Primátor len doplnil, že pán Szabo navýšil sumu oproti schválenej cene vo VOS a následne
uzatvoril diskusiu k tomuto bodu programu a poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti - novovytvorený
pozemok KN-C pare. č. 2636/5 - lesné pozemky o výmere 766 m2, ktorý vznikol odčlenením časti
pozemku KN-C pare. č. 2636/1 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto
Trenčianske Teplice vcelosti pre Denisa Šotníka, Továrnická 418/28, 955 01 Topoľčany vcelosti za
cenu 8,85 Eur/m2.
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Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 31321704-496/2010 zo dňa 17. 9.
2010, vyhotoveného Geodéziou Bratislava a.s., prevádzka Trenčín, Piaristická 25, Trenčín, IČO:
31321704, overeného Správou katastra Trenčín dňa 17. 9. 2010 pod č. 871/2010.
Celková kúpna cena predstavuje
6 779,10 Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie poslancov:
Za: 1
Proti: 7 (Ďatková, Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková)
Zdržal sa: 1 (Malko)
Primátor skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.
Primátor požiadal o prečítanie ďalšieho znenia uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti - novovytvorený
pozemok KN-C pare. č. 2636/6 - lesné pozemky o výmere 640 m2, ktorý vznikol odčlenením časti
pozemku KN-C pare. č. 2636/1 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto
Trenčianske Teplice v celosti pre RNDr. Jozefa Fedora, CSc., Dolné Kočkovce 71, 020 01 Puchov za
cenu 8,85 Eur/m2.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 31321704-496/2010 zo dňa 17. 9.
2010, vyhotoveného Geodéziou Bratislava a.s., prevádzka Trenčín, Piaristická 25, Trenčín, IČO:
31321704, overeného Správou katastra Trenčín dňa 17. 9. 2010 pod č. 871/2010.
Celková kúpna cena predstavuje
5 664,00 Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie poslancov:
Za: 1
Proti: 7 (Ďatková, Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková)
Zdržal sa: 1 (Malko)
Primátor skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.
Primátor požiadal o prečítanie tretieho znenia uznesenia k predaju majetku a následne požiadal
poslancov o hlasovanie.
Na základe hlasovania poslancov MsZ:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0,
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 58/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti - novovytvorený
pozemok KN-C pare. č. 2639/9 - záhrady o výmere 102 m2, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku
KN-C pare. č. 2639/4 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto
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Trenčianske Teplice v celosti pre MUDr. Jána Sabu a manželku Magdalénu Sabovú, rod. Mattovú,
bytom Pod Klepáčom 18, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 1 000 Eur.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 33183287-18-11 zo dňa 9. 2.
2011, vyhotoveného Ing. Branislavom Novákom, Legionárska 47, 911 01 Trenčín, IČO: 33183287,
overeného Správou katastra Trenčín dňa 24. 2. 2011 pod č. 156/11.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

7.

Návrh na zámenu pozemkov - novovytvorené pozemky KN -C pare. č. 1045/19,
pare. č. 1045/20 a pare. č. 2773/5

Tento materiál predložil primátor. Pán Martin Hruška bytom ul. Podjavorinská 177/6, 914 51
Trenčianske Teplice požiadal o vysporiadanie vlastníckych vzťahov medzi ním a Mestom Trenčianske
Teplice. Pri dedičskom konaní a zameraní skutkového stavu pozemku, na ktorom je postavený
rodinný dom a pozemkov, ktoré žiadateľ užíva, bolo zistené, že rodinný dom postavený na pozemku
KN-C pare. č. 1045/13 sa sčasti nachádza aj na pozemku KN-C pare. č. 1045/7 a zároveň žiadateľ
užíva časť mestského pozemku KN-C pare. č. 2773/1. Súčasne bolo zistené, že chodník, ktorý užíva
mesto viac ako 40 rokov a ide z ul. Podjavorinskej na ul. Gogolovu sčasti vedie aj po pozemku KN-C
pare. č. 1045/6, ktorý je vo vlastníctve p. Hrušku.
Pán Hruška navrhoval riešenie, že buď od mesta odkúpi časti pozemkov, ktoré on využíva alebo
zámenu pozemkov medzi mestom a ním vo výmere, ktoré sa navzájom kryjú a doplatenie zvyšnej
časti pozemku za odkúpenie od mesta.
Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok a VO sa uvedenou žiadosťou zaoberala dňa 14.
6. 2011 a odporučila, aby vysporiadanie vlastníckych vzťahov medzi Mestom Trenčianske Teplice a p.
Hruškom bolo riešené zámenou pozemkov a doplatkom za rozdiel vo výmere pozemkov, ktorý uhradí
p. Hruška Mestu Trenčianske Teplice.
V diskusii sa prihlásila poslankyňa Ďurmeková, ktorá sa pýtala, či sú tieto pozemky vo
vlastníctve mesta, nakoľko sa dopočula, že sú majetkom Spoločnosti urbárnikov Trenčianske Teplice.
Primátor jej odpovedal, že Mesto Trenčianske Teplice nemôže nakladať s majetkom iných ľudí
alebo spoločností. Tento pozemok je na liste vlastníctva Mesta Trenčianske Teplice, ktorého kópia je
priložená v materiáli k tomuto bodu programu.
Po hlasovaní s výsledkom:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 59/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a)
zámenu pozemkov, na
Hruška, ul. Ľ. Podjavorinskej
novovytvorený pozemok KN-C
vznikol odčlenením z pozemku

základe ktorej nadobudne do výlučného vlastníctva Martin Hruška, rod.
166/7, Trenčianske Teplice z vlastníctva Mesta Trenčianske Teplice
parc.č. 2773/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, ktorý
KN-C pare. č. 2773/1 a novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 1045/20
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- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku KN-C pare. č.
1045/7 a na základe ktorej nadobudne do výlučného vlastníctva Mesto Trenčianske Teplice z
výlučného vlastníctva Martina Hrušku, rod. Hruška, ul. Podjavorinskej 166/7, Trenčianske Teplice
novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 1045/19 - lesné pozemky vo výmere 26 m2, ktorý vznikol
odčlenením z pozemku KN-C pare. č. 1045/6, všetko v k. ú. Trenčianske Teplice.
Novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 31321704-412/2011 zo
dňa 6. 7. 2011, vyhotoveného Geodéziou Bratislava a.s., prevádzka Trenčín, Piaristická 25,
911 01 Trenčín, IČO: 31321704, overeného Správou katastra Trenčín dňa 20. 7. 2011 pod č. 719/11.
b)
finančné vyrovnanie v sume 3,50 €/m2 za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov t. j. za
52 m2 vo výške 182,- €, ktoré uhradí Martin Hruška, rod. Hruška, ul. Podjavorinskej 166/7,
Trenčianske Teplice pri podpise Zámennej zmluvy na účet Mesta Trenčianske Teplice z titulu
uvedenej zámeny.
Pri zámene pozemkov bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
8.

Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice
priamym predajom - pozemok KN-C pare. č. 718/10

odpredať

majetok

mesta

Tento bod programu predložil primátor mesta. Ide o materiál, ktorý bol na minulom zasadnutí
MsZ stiahnutý z programu rokovania. Žiadateľka p. Sirotná má zámer o vybudovanie parkovacích
miest, s týmto zámerom súhlasili aj ostatní lekári v zdravotnom stredisku, doplnil primátor.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Žbirková, ktorá povedala, že nie je proti predaju, ale
nepovažuje za vhodné budovať parkovisko v areáli zdravotného strediska. Stoja tam stromy, bude
vhodné počkať na výsledok zhodnotenia stavu zelene a navrhla odsunúť schválenie zámeru na predaj
na neskôr, s možnosťou sa vyjadriť verejne k tomuto zámeru.
Primátor zareagoval na slová poslankyne Žbirkovej, že aj ona, ako jedna z lekárov, podpísala
súhlas s výstavbou tohto parkoviska. Podotkol, že tam bude parkovisko aj pre telesne postihnutých
a dodal aj to, že po splnení požiadavky členov Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a rodinu,
doplnenie stanoviska ostatných lekárov v zdravotnom stredisku, odporučili schváliť tento zámer
odpredať majetok mesta priamym predajom.
Po požiadavke poslanca Striešku na pristúpenie k hlasovaniu o návrhu uznesenia, poslankyňa
Ďatková prečítala návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a/ zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice priamym predajom
- pozemok KN-C pare. č. 718/10 v k. ú. Trenčianske Teplice
b/ podmienky predaja majetku mesta priamym predajom.
Na základe hlasovania poslancov MsZ:
Za: 2
Proti: 7 (Ďatková, Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková)
Zdržal sa: 0
Primátor skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.
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9.

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

Primátor uviedol, že 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, predkladá primátor mesta Mestskému
zastupiteľstvu na schválenie návrh Rozpočtového opatrenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach, ktorý
obsahuje nasledovnú zmenu schváleného rozpočtu mesta na rok 2011:
Zmena rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011, kde sa menia výdavky v prvku
3.3.23 (Rekonštrukcia strechy domu NARCIS) EK 717 002 z 8 500 € určených na predmetnú akciu
z vlastných zdrojov mesta na 11 000 € z dôvodu získania dotácie z MF SR vo výške 10 000 €, kde
1 000 € bude v zmysle podmienok poskytnutia dotácie hradených z vlastných zdrojov mesta. Suma vo
výške 7 500 € bude presunutá na prvok 1.1.1. (Mestský úrad) na podpoložku 312 001.
Rozpočtové opatrenie je navrhované na schválenie MsZ v zmysle listu MF SR, kde bola
poskytnutá dotácia vo výške 10 000,- € na základe oznámenia zo dňa 13.06.2011.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, primátor požiadal o prečítanie návrhu
uznesenia.
Na základe hlasovania poslancov, bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 60/VIII/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 menia výdavky v prvku 3.3.23 (Rekonštrukcia strechy domu NARCIS)
EK 717 002 z
8 500 € určených na predmetnú akciu z vlastných zdrojov mesta na 11 000 € z dôvodu získania
dotácie z MF SR vo výške 10 000 €, kde 1 000 € bude v zmysle podmienok poskytnutia dotácie
hradených z vlastných zdrojov mesta. Suma vo výške 7 500 € bude presunutá na prvok 1.1.1.
(Mestský úrad) na podpoložku 312 001.
10.

Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy 05/FMP v oblasti
podpory 1.6 Fond mikroprojektov na realizáciu projektu
„Vytvorenie
spoločného informačného systému mesta Trenčianske Teplice a mikroregiónu
Ostrožsko"

Materiál predkladal primátor mesta. V stručnosti uviedol, že Mesto Trenčianske Teplice
pripravilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP") v súlade s Operačným
programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
a s regionálnou dokumentáciou Fondu mikroprojektov s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb
v oblasti podpory cestovného ruchu a turizmu prostredníctvom vytvorenia spoločného informačného
systému mesta Trenčianske Teplice a mikroregiónu Ostrožsko.
Predmetom projektu je vytvorenie spoločného informačného portálu, ktorý bude využívaný na
propagáciu regionálnych zaujímavostí a podujatí v elektronických informačných kioskoch. Infokiosky
budú umiestnené na turisticky významných miestach v Trenčianskych Tepliciach.
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Ako doklad pre preukázanie spolufinancovania riadiaci orgán požaduje uznesenie mestského
zastupiteľstva, ktorým sa schváli spolufinancovanie projektu „Vytvorenie spoločného informačného
systému mesta Trenčianske Teplice a mikroregiónu Ostrožsko".
Následne otvoril diskusiu.
Poslanec Kočiš požiadal primátora o bližšie informácie k tomuto projektu a o plánovaný počet
infokioskov.
Primátor odpovedal poslancovi Kočišovi, že infokiosky budú slúžiť pre občanov
a návštevníkov mesta ako pomôcka pri zisťovaní informácií v oblasti cestovnom ruchu v meste, napr.
pri hľadaní ubytovania, občerstvenia, či služieb poskytovaných v meste, v elektronickej podobe.
Prednosta MsÚ doplnil primátora, že počet infokioskov závisí od objemu získaných finančných
prostriedkov. Ak by mesto uspelo a boli mu pridelené finančné prostriedky v maximálnej hodnote
40.000,- €, počet infokioskov by bol 5 - 6 kusov, v závislosti podľa kvality a ceny softvéru a hardvéru.
Dodal, že aj výška sumy spolufinancovania je určená z maximálnej možnej výšky príspevku.
Poslanca Kočiša zaujímal aj počet infokioskov z efektívneho hľadiska.
Prednosta MsÚ mu odpovedal, že všetky získané nenávratné finančné prostriedky sú
považované za úspech a treba ich využiť podľa možností, aj napríklad len umiestnením jedného
infokiosku. Doplnil, že je samozrejmosťou, že táto finančná čiastka bude zahrnutá do rozpočtu mesta
na rok 2012.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po jednohlasnom schválení poslancami MsZ, bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6W1D/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy 05/FMP v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov za
účelom realizácie projektu „Vytvorenie spoločného informačného systému mesta Trenčianske Teplice
a mikroregiónu Ostrožsko", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie
výške 2000,-€.

11.

projektu

vo

výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo

Dodatok č. 1
k Poriadku odmeňovania volených orgánov pri Mestskom
zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach a volených zamestnancov Mesta
Trenčianske Teplice

Primátor uviedol materiál. Informoval, že poslanec, ktorý má právo na odmenu, sa od 1.
januára 2011 považuje za zamestnanca na účely sociálneho poistenia. Ak má poslanec právo na
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pravidelnú mesačnú odmenu, považuje sa za zamestnanca na účely nemocenského poistenia,
dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a obec je povinná prihlásiť tohto poslanca do
registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia na nemocenské poistenie,
dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ak má poslanec právo na nepravidelnú
odmenu, t. j. inú ako pravidelnú mesačnú odmenu, považuje sa za zamestnanca na účely
dôchodkového poistenia a obec je povinná prihlásiť tohto poslanca do registra poistencov a sporiteľov
starobného dôchodkového sporenia na dôchodkové poistenie.
Podľa metodiky Sociálnej poisťovne poslanec nemá právne postavenie zamestnanca podľa §
4 ods. 1 alebo 2 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2011 len vtedy, ak v
poriadku odmeňovania poslancov bude uvedené, že „odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že
svoj mandát budú vykonávať bez odmeny". Skutočnosť, že odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil,
že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny, musí byť na účely posúdenia vzniku právneho
postavenia zamestnanca v sociálnom poistení a na účely posúdenia vzniku povinného sociálneho
poistenia zamestnanca deklarovaná a schválená v zásadách odmeňovania poslancov, ktoré vydá a
schváli obecné zastupiteľstvo.
Poslanec Oriešek sa pýtal, či sa môže vzdať svojej odmeny v prospech nejakej organizácie.
Primátor mu odpovedal, že prikláňa sa skôr k názoru, že poslanec odmenu prevezme
a následne ju odovzdá v prospech vybratej organizácie.
Poslanec Kočiš chcel dať do pozornosti občanom, aké sú výšky odmeny za poslaneckú
činnosť a za činnosť členov komisií pri MsZ. Následne prečítal článok 2 tohto materiálu.
Poslankyňa Žbirková vyšla z miestnosti.
Primátor uviedol, že materiál k tomuto bodu programu je dostupný verejnosti na webovej
stránke mesta Trenčianske Teplice.
Na základe hlasovania poslancov MsZ:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovala: 1 (Žbirková- nebola prítomná v miestnosti),
bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 62A/III/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania
volených orgánov pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach a volených zamestnancov
Mesta Trenčianske Teplice.
12.

Rôzne

Do bodu Rôzne sa ako prvá zapojila poslankyňa Pšenčíková. Povedala, že v rámci
kompetencií zástupkyne primátora mesta, sa zúčastnila na zasadnutí Komisie pre financie,
hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie. Oznámila, že sa bude zúčastňovať aj na ostatných
zasadnutiach komisií.
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Na predošlé zasadnutie MsZ pripravila návrh Rokovacieho poriadku komisií pri MsZ, v ktorom sa
prejednával aj problém s nahrávaním audio nahrávok z rokovania komisií pri MsZ. Tento návrh však
poslanci neschválili. Na zasadnutí komisie prítomní členovia hlasovali o súhlase zhotovenia audio
nahrávky zo zasadnutia. Nahrávanie nebolo odsúhlasené. Napriek tomu, sa dozvedela od niektorých
občanov, čo „hovorila" na zasadnutí komisie. Niektoré informácie, ktoré sa dostali „von z komisie",
neboli pravdivé a považovala to za nečestné. Preto požiadala všetkých členov komisie, aby pri
zneužívaní a informovaní o rokovaní komisie podávali občanom informácie pravdivé a požiadala ich aj
o vstúpenie si do vlastného svedomia.
Poslankyňa Žbirková prišla do miestnosti a poslankyňa Psotná vyšla z miestnosti.
Poslankyňa Ďurmeková sa pýtala na základe podnetov od občanov, či by nebolo možné
urobiť výnimku pre dôchodcov pri platbách za prenájom hrobového miesta a platiť ročne prepočítanú
sumu. Dôvodom je najmä výška poplatku za prenájom hrobového miesta, ktorá je stanovená na 10
rokov a pre dôchodcov nie je možné túto sumu zaplatiť jednorázovo. Tiež poukázala na zlý stav
starého cintorína.
Ďalej sa zaujímala i o stav ulice Hurbanovej, kde spadla pani Pilátová a zlomila si ruku.
Primátor uviedol, že sumy za tieto služby boli veľmi nízke, preto bolo nutné ich navýšiť do
výšky reálnych nákladov. K udeleniu výnimiek povedal , že nie je možné dávať výnimky, nie je to
možné zo zákona. Jediným možným riešením je požiadať o splátkový kalendár, čo je len otázkou
komunikácie občanov.
Poslankyňa Pšenčíková informovala o preskúmaní miesta s p. Mičegom, pracovníkom stavebného
oddelenia MsĹJ, neskôr oboznámi s výsledkom konania.
Poslankyňa Psotná prišla do miestnosti.
Občania - p. Chyla, p. Krajmerová, p. Lupták a p. Lauffová - požiadali poslancov o udelenie slova.
Po jednohlasnom odsúhlasení vystúpil p. Chyla, ktorý požiadal primátora mesta, aby členom Komisie
pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie nedával odkazy prostredníctvom médií,
obdobne to bude robiť aj on. Informoval prítomných i občanov o založení novej webovej stránky,
podobnej ako „Otázky a odpovede", kde môžu klásť otázky poslancom MsZ a členom komisií pri MsZ
bez obmedzení, nie ako to funguje na stránke mesta.
Pani Krajmerová apelovala na poslancov MsZ, aby si zachovali ľudskú dôstojnosť, aby nemali
pripomienky o inteligencii a charaktere ľudí, občanov a pri oponentúre nepodávali hneď trestné
oznámenia. Následne prečítala prítomným článok 1 z Charty ľudských práv. Spomenula aj nevhodné
a hrubé zasahovanie poslanca Striešku do jej príspevku na predošlom zasadnutí MsZ.
Pán Lupták začal svoj príspevok o nahrávaní audio nahrávok zo zasadnutí komisií pri MsZ. Na
základe hlasovania väčšiny členov komisie nebolo odsúhlasené nahrávanie. Zapisovateľke povedal,
že ak nebude stíhať zapisovať, budú hovoriť pomalšie. Sám nie je za nahrávanie, lebo potom je
uvoľnenejšia atmosféra a tiež i z dôvodu, že nedôveruje mestu, čo sa deje s nahrávkami na mestskom
úrade, resp. že nahrávky môžu byť zneužité. Tiež doplnil, že zasadnutie komisií je verejné.
Dotkol sa aj vyslovenia sa poslankyne Pšenčíkovej o presadzovaní odpredaja týchto obrazov
„regionálneho maliara" pána Šándoru. Naštudoval si o ňom životopis, jeho obrazy znamenajú veľkú
nevyčísliteľnú hodnotu pre mesto. Dotkol sa aj výsledku kontroly NKÚ, o obrazoch a chýbajúcom
rozdiele niekoľko miliónov korún, o utajených zmluvách. Vidí nezáujem poslancov o chýbajúce
peniaze. Nedôveruje mestu, ani primátorovi, ktorého otec pracoval pre ŠTB.
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Pani Lauffovú požiadali o pomoc občania. Na základe sľubov vo volebnom programe
požiadala poslanca Orieška o informáciu o stave vybudovania odborných ambulancií v meste,
zaujímala sa, či už rokoval s Mestom alebo s Kúpeľmi a.s. Trenčianske Teplice.
Poslanec Oriešek odpovedal pani Lauffovej, že takéto otázky mu môže položiť aj počas
„poslaneckých hodín", ktoré má každý prvý pondelok v mesiaci v Narcise. So spoločnosťou Kúpele
Trenčianske Teplice rokoval ohľadom otvorenia kardiologickej ambulancie, avšak o tento druh
ambulancie, vzhľadom na zameranie kúpeľov, nemajú záujem. Ako poslanec má celú situáciu
komplikovanejšiu z dôvodu prenájmu mestského majetku. K vybudovaniu ostatných ambulancií
poznamenal, že veľký problém predstavujú zdravotné poisťovne.
Poslankyňa Pšenčíková zareagovala na príspevok pána Luptáka a požiadala členov komisií
a poslancov MsZ o zastavenie intrigovania a robenia zla v meste. Povedala, že už dlho býva
v Trenčianskych Tepliciach a veľa rokov pracuje v samospráve, ale toľko zloby a nezmyslov tu ešte
nebolo a považuje to za neúnosné.
Poslanec Kočiš využil prítomnosť náčelníka mestskej polície a požiadal ho o možnosť vyjadriť
sa k dlhodobému problému s parkovaním oproti pošte. Zaujímal sa, aké sú možnosti v kompetencii
MsP, prípadne v akom časovom horizonte by mohol byť tento problém vyriešený.
Pán Hollý, náčelník MsP, odpovedal poslancovi Kočišovi, že tento problém nie je nový
a riešenie sa hľadá už minimálne šesť mesiacov. Povedal, že táto dopravná značka nebola nikdy
schválená, a preto je potrebné ju schváliť Dopravným inšpektorátom v Trenčíne.
Náčelníka MsP doplnil primátor, ktorý potvrdil, že značka bola v minulosti osadená svojvoľne a po
schválení príslušným orgánom budú stanovené nové podmienky, resp. zrušené parkovisko, nakoľko
nespĺňa potrebné parametre parkoviska na ceste II. triedy. Taktiež vybudovanie parkovisku na tomto
mieste je problém aj z finančného hľadiska, nakoľko pod cestou sa nachádza potok. Podobný prípad
parkoviska oproti LD Arco rieši mesto s MsP už niekoľko mesiacov.
Na otázku poslanca Kočiša, či je doriešené vytekanie vody pri pošte, odpovedal primátor kladne.
Primátor chcel reagovať na niektoré otázky alebo príspevky občanov. K príspevku pána
Chylu primátor len podotkol, že vyjadrenia pána Chylu sú také zmätočné, že nevie k čomu sa vlastne
pán Chyla vyjadroval.
Následne sa primátor vyjadril aj k pánovi Luptákovi, a to:
Audio nahrávky - neoprávnená manipulácia s audio nahrávkami je trestným činom; fungujú na
ochranu členov a pomoc zapisovateľke pri písaní zápisnice zo zasadnutia komisie; obdobne
je to i pri zasadnutí MsZ; práve zverejnenie nahrávok zamedzí zneužívaniu vyjadrení sa
členov komisie;
Obrazy - sú už 6 rokov zamknuté v jednej miestnosti, bez jeho impulzu by bolo tak dodnes,
primátor oslovil Galériu Bazovského v Trenčíne i SOGA, nikto o tieto obrazy nemá záujem;
tento zámer prerokoval aj s predsedom komisie, poslancom Kebisom, ktorý vyjadril súhlas, ak
sa nenájde iný návrh;
predaj pozemkov - na základe správy o výsledku kontroly NKÚ nie sú uvedené „zlé predaje"
mesta, všetky predaje mestských pozemkov schvaľuje mestské zastupiteľstvo, dokonca pán
Chyla, ako člen vtedajšej komisie, navrhol odpredaj pozemku Zóny Stred za 1,- Sk;
každý v Tepliciach jeho otca pozná, viac k tomu nemal, čo dodať.
Primátor týmto ukončil bod Rôzne a pristúpil k poslednému bodu dnešného programu zasadnutia
MsZ.
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13.

Záver

Vzhľadom k tomu, že sa vyčerpal program dnešného zasadnutia MsZ, primátor poďakoval
prítomným poslancom i občanom za účasť a zasadnutie MsZ ukončil.
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PhDr. Štefan Š k u 11 é t y
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Monika Psotná

MUDr. Roman Oriešek

Zapísala: Erika Malková
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a'.?Ing. František S á d e c k ý
prednosta MsÚ

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 24. augusta 2011

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

Ing. Dagmar Datková
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Zuzana Ďurmeková

a

^
T

Martin Kebis
PhDr. Marian Kočiš
Mgr. Dušan Malko
MUDr. Roman Oriešek
Mgr. Monika Psotná
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková
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Dňa 2.2.2011 na zasadaní MsZ som v interpeláciách položila otázku, kedy budú môcť
spoločenské organizácie opäť využívať spoločenskú miestnosť na prízemí MsÚ, ktorá bola za
t ý m t o účelom vybudovaná. Z t o h t o dôvodu som osobne navštívila aj prednostu MsÚ, ktorý
mi prisľúbil, že do konca mesiaca marec bude opäť sprístupnená. Rovnakú odpoveď som
dostala aj na svoju interpeláciu. Končí sa mesiac august a do dnešného dňa sa tak nestalo.
Pýtam sa preto opakovane, kedy budú môcť spoločenské organizácie opäť

miestnosť

využívať, na čo a kým je využívaná v súčasnosti? Overovala som si u viacerých zamestnancov
MsÚ, či miestnosť využívajú a za každým som dostala negatívnu odpoveď.

Interpelácia č. 2:

V minulom v o l e b n o m období sa uskutočnila rekonštrukcia ZŠ (mám na mysli výmenu okien
a fasádu).
Z podnetov občanov kladiem otázku, prečo sa nevymenili všetky okná a nedokončilo celé
zateplenie budovy. Občania sa pýtajú, či je zateplenie 3 / 4 budovy efektívne a kedy sa bude
pokračovať v týchto prácach.

Interpelácia č. 3:

Z podnetu občanov bývajúcich na sídlisku SNP sa pýtam, či je vypracovaný plán parkovísk pre
sídlisko. Občanom chýba usporiadanie parkovacích miest, každé auto parkuje v inom smere
tým, že nie sú dané pravidlá. V okolí zdravotného strediska sa sťažujú vodiči i chodci, že
nevedia, či ide o parkovisko, cestu, či chodník.
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Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 24. 8. 2011

Uznesenie č. 54/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesenie č. 55/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa
7.7.2011.
Uznesenie č. 56/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh:
zmeniť ČI. 4 Kontrolná činnosť v tomto znení:
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta
vykonávajú:
a) zamestnanci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach
h) hlavný kontrolór mesta Trenčianske Teplice
c) zamestnanci Mestského

úradu v Trenčianskych Tepliciach - poverení

Trenčianske

Teplice

zamestnanci.

Uznesenie č. 57/VIII/2011
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.
Uznesenie č. 58/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 2639/9 - záhrady o výmere 102 m 2 , ktorý vznikol
odčlenením časti pozemku KN-C pare. č. 2639/4 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre MUDr. Jána Sabu a manželku
Magdalénu Sabovú, rod. Mattovú, bytom Pod Klepáčom 18, 914 51 Trenčianske Teplice za
cenu 1 000 Eur.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 33183287-18-11 zo dňa
9. 2. 2011, vyhotoveného Ing. Branislavom Novákom, Legionárska 47, 911 01 Trenčín, IČO:
33183287, overeného Správou katastra Trenčín dňa 24. 2. 2011 pod č. 156/11.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 5 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Uznesenie č. 59/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a)
zámenu pozemkov, na základe ktorej nadobudne do výlučného vlastníctva Martin
Hruška, rod. Hruška, ul. Ľ. Podjavorinskej 166/7, Trenčianske Teplice z vlastníctva Mesta
Trenčianske Teplice novovytvorený pozemok KN-C pare.č. 2773/5 - zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 27 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku KN-C pare. č. 2773/1 a
novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 1045/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51
m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku KN-C pare. č. 1045/7 a na základe ktorej
nadobudne do výlučného vlastníctva Mesto Trenčianske Teplice z výlučného vlastníctva
Martina Hrušku, rod. Hruška, ul. Podjavorinskej 166/7, Trenčianske Teplice novovytvorený
pozemok KN-C pare. č. 1045/19 - lesné pozemky vo výmere 26 m2, ktorý vznikol
odčlenením z pozemku KN-C pare. č. 1045/6, všetko v k. ú. Trenčianske Teplice.
Novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 31321704412/2011 zo dňa 6. 7. 2011, vyhotoveného Geodéziou Bratislava a.s., prevádzka Trenčín,
Piaristická 25, 911 01 Trenčín, IČO: 31321704, overeného Správou katastra Trenčín dňa 20.
7. 2011 pod č. 719/11.
b)
finančné vyrovnanie v sume 3,50 €/m2 za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov
t. j. za 52 m2 vo výške 182,- €, ktoré uhradí Martin Hruška, rod. Hruška, ul. Podjavorinskej
166/7, Trenčianske Teplice pri podpise Zámennej zmluvy na účet Mesta Trenčianske Teplice
z titulu
uvedenej zámeny.
Pri zámene pozemkov bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Uznesenie c. 60/VIII/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 menia výdavky v prvku 3.3.23 (Rekonštrukcia strechy domu
NARCIS) EK 717 002 z 8 500 € určených na predmetnú akciu z vlastných zdrojov mesta na
11 000 € z dôvodu získania dotácie z MF SR vo výške 10 000 €, kde 1 000 € bude v zmysle
podmienok poskytnutia dotácie hradených z vlastných zdrojov mesta. Suma vo výške 7 500 €
bude presunutá na prvok 1.1.1. (Mestský úrad) na podpoložku 312 001.
Uznesenie č. 61/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy 05/FMP v oblasti podpory 1.6 Fond
mikroprojektov za účelom realizácie projektu „Vytvorenie spoločného informačného systému
mesta Trenčianske Teplice a mikroregiónu Ostrožsko", ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce/mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu
t.j. vo výške 2 0 0 0 , - € .

vo

výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,

Uznesenie č. 62/VIII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 1 k Poriadku
odmeňovania volených orgánov pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach a
volených zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice.

V Trenčianskych Tepliciach 25. 8. 2011.

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 24. 8. 2011

Ing.
Dagmar
Ďatková

Peter
Durina

v

54/VIII/2011
55/VIII/2011
56/VIII/2011
57/VIII/2011
58/VIII2011
59/VIII/2011
60/VIII2011
61/VIII/2011
62/VIII/2011

Za
Za
Proti
Za
Za
Za
Za
Za
Za

-

-

-

-

-

-

-

-

Martin
Zuzana
Durmekov, Kebis
v

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

-

-

-

-

-

-

-

-

PhDr.
Marian
Kočiš
Za
Za
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, nebol pntomnx \ rokovacej miestn<^ti
- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ

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

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

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

Monika
Pšenčíková
Za
Za
Proti
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Ing.
Peter
Strieška
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

MUDr.
Darina
Žbirková
v

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
V eh I ns.

