Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22.11. 2011

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 24. 8. 2011 a zo dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9. 11. 2011
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
Správa o výsledku následnej kontroly majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého
charakteru
Správa o výsledkoch následnej kontroly VZN Mesta Trenčianske Teplice, Smerníc primátora
Mesta Trenčianske Teplice, Príkazov primátora Mesta Trenčianske Teplice
Informácia o stave infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis
Informácia o majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého charakteru
Informatívna správa o investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice
Informácia o stave projektov financovaných zo štrukturálnych nástrojov EÚ
Informatívna správa o štúdii „Hodnotenie stavu zelene na sídlisku SNP v Trenčianskych
Tepliciach"
Informácia o ďalšom postupe pri obhospodarovaní lesov vo vlastníctve Mesta Trenčianske
Teplice
Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2010/2011
Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach
za školský rok 2010/2011
Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach
za školský rok 2010/2011
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
Vstup Mesta Trenčianske Teplice
do neziskovej organizácie: Trenčianska elektrická
železnica, n.o.
Vstup Mesta Trenčianske Teplice do organizácie: Oblastná organizácia cestovného ruchu
Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia
úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske
Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 o postupe a podmienkach pri poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci Mestom Trenčianske
Teplice
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 menovanie riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie Technických služieb Mesta
Trenčianske Teplice
1

25. Návrh na presun finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania a rezervného fondu na
pokrytie kapitálových výdavkov a Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011
v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a uznesenia MsZ č. 30/IV/2011
26. Rôzne
27. Záver

1. Otvorenie
Primátor mesta
všetkých srdečne privítal a zároveň otvoril zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočňuje v súlade s § 13 ods. 4, písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa podpísanej
prezenčnej listiny konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva,
teda z celkového počtu 11 zvolených poslancov mestského zastupiteľstva bolo prítomných 10
poslancov. Poslanec Kočiš ho informoval, že z rodinných dôvodov príde neskôr.
Za overovateľov určil
poslankyňu Pšenčíkovú a poslanca
Hudcovskú a p. Fialovú, za zapisovateľku p. Malkovú.

Kebisa, za skrutátorky p.

2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Rokovanie dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa bude riadiť podľa programu,
ktorí poslanci obdržali v pozvánke, uviedol primátor. Zároveň sa spýtal, či má niekto pripomienky
k navrhnutému programu.
Poslankyňa Ďurmeková navrhla tieto zmeny v programe:
- stiahnuť bod č. 19 s názvom Vstup Mesta Trenčianske Teplice do organizácie: Oblastná organizácia
cestovného ruchu Trenčianske Teplice z dôvodu, aby bol najskôr prerokovaný na Komisii cestovného
ruchu a podnikania a nahradiť ho materiálom s názvom Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ
v Trenčianskych Tepliciach č. 65/X/2011 zo zasadnutia MsZ zo dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa
9. 11. 2011, ktorého výkon bol pozastavený,
- stiahnuť bod č. 23 s názvom Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta priamym
predajom z dôvodu, že tento materiál bol už prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 24. 8. 2011.
Poslankyňa doplnila aj informáciu ohlasovaní poslancov k tomuto bodu, kedy 1 poslanec bol za, 1
poslanec sa zdržal a 7 poslancov bolo proti predajom týchto dvoch pozemkov.
Primátor vysvetlil poslankyni Ďurmekovej, že poslanci MsZ na dnešnom zasadnutí odsúhlasia
vstup mesto do tejto organizácie. Na základe zmeny zákona o cestovnom ruchu je možné sa
pretransformovať na takúto oblastnú organizáciu spolu s oblastnými organizáciami, ktoré podporujú
vstup do organizácie. Prostredníctvom tejto organizácie bude možné čerpať finančné prostriedky na
cestovný ruch v meste. Primátor súhlasil s prerokovaním tejto záležitosti v príslušnej komisii pri MsZ,
komisia bude môcť určiť zástupcov z Mesta Trenčianske Teplice v tejto organizácii. Aj vzhľadom na
ďalšie plánované rokovania, a najmä z časového hľadiska, primátor požiadal poslankyňu Ďurmekovú
o prehodnotenie stiahnutia tohto bodu programu a informoval, že pri prerokovávaní príslušného bodu
podá viac informácií.
Po krátkej diskusii poslankyne Ďurmekovej, poslankyne Žbirkovej a primátora mesta o čase a
pláne založiť oblastnú organizáciu, o schválenej novele zákona o cestovnom ruchu, o postupe
zvolávania a činnosti komisie cestovného ruchu a podnikania a po vysvetlení primátora o ďalšom
postupe pri založení oblastnej organizácie cestovného ruchu, poslankyňa Ďurmeková vzala späť svoj
návrh - stiahnuť bod č. 19 z programu dnešného rokovania MsZ.
Primátor mesta požiadal poslankyňu Ďurmekovú o poskytnutie informácie pre občanov, ktorí
splnili podmienky na odpredaj mestského majetku, k stiahnutiu bodu č. 23 - priameho predaja, či
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mesto nesúhlasí s týmito predajmi, či bude materiál opäť vrátený na prerokovanie do komisie alebo
poslanci navýšia cenu za pozemok.
Poslankyňa Žbirková uviedla, že poslanci možno urobili chybu, že nezvýšili sumu.
Poslankyňa Pšenčíková navrhla vrátiť materiál späť do príslušnej komisie na prerokovanie
s tým, že na najbližšom zasadnutí MsZ komisia predloží svoje stanovisko o určení ceny za pozemky,
či za cenu znaleckého posudku alebo za vyššiu cenu. Poslanci sa zhodli a súhlasili s týmto návrhom.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslankyne Ďurmekovej.
Uznesenie č. 68/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh:
stiahnuť bod č. 23 Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta priamym predajom
a nahradiť ho materiálom s názvom Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach
č. 65/XI/2011 zo zasadnutia MsZ zo dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9. 11. 2011, ktorého výkon
bol pozastavený.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po prijatí pozmeňujúceho návrhu poslanci hlasovali za schválenie programu dnešného rokovania
MsZ.
Uznesenie č. 69/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program zasadnutia

Mestského

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0.
3. Interpelácie
Primátor otvoril ďalší bod programu - Interpelácie.
Poslanec Malko požiadal primátora o vysvetlenie pre občanov, čo bude ďalej s kamiónovou
dopravou cez naše mesto. Vzhľadom k tomu, že vie o jeho viacerých rokovaniach na ministerstve
dopravy. Jeho druhá otázka bola, či je rekonštrukcia Domu smútku ešte reálna.
Poslankyňa Ďatková sa pýtala, aj vzhľadom na to, že sa venuje cvičeniu so ženami, či je
možné a akým spôsobom sa dostať do bazénu základnej školy, aký je postup, za akú cenu a či je to
možné i cez víkend.

Poslankyňa Pšenčíková požiadala primátora o informáciu, v akom stave je situácia ohľadom
viacerých sťažností pána Bajzíka z Baračky kvôli koseniu pozemkov pri priehrade a komu vlastne
patria tieto pozemky a zaujímala sa, či sa bude rekonštruovať športový areál pri základnej škole.
Poslankyňa Žbirková reagovala na príspevok
programu. Ako návrh na možné riešenie dala:

pána Mrázika z predošlého MsZ k plneniu

riešiť výstavbu bytov formou úveru z fondu štátneho rozvoja a bývania,
pobočku pošty na sídlisku aspoň v minimálnom rozsahu služieb,
bankomat na sídlisku,
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doriešiť vlastníctvo ciest a chodníkov na sídlisku s využitím financií z EÚ,
doriešiť prejazd nákladných automobilov z Bánoviec nad Bebravou cez Trenčianske Teplice.
Primátor následne odpovedal poslancom:
Poslancovi Malkovi - bola realizovaná štúdia prechodnosti cez Machnáč, ktorá bola odovzdaná na
VÚC, potom na ministerstvo dopravy, ktoré rozhodlo, že do konca roka budú osadené tabule so
zákazom prejazdu kamiónov nad 20 ton.Projekt je financovaný z fondov EÚ, z programu LEADER, je
schválený, mesto čaká len na podpis zmluvy z PPA už takmer 6 mesiacov, zmluva s dodávateľmi je
podpísaná, ale realizácia bude možná až po prísune finančných prostriedkov z EÚ, mesto však nevie
ovplyvniť zaslanie zmluvy.
Poslankyni Ďatkovej - bazén je v prevádzke, otvorený i pre verejnosť, viac informácií podá pán riaditeľ
ZŠ.
Poslankyni Pšenčíkovej - s pánom Bajzíkom má mesto rozsiahlu korešpondenciu, samotný pozemok
už nieje v katastri Trenčianskych Teplíc a mesto nie je jeho vlastníkom, hoci ho čiastočne kosí. Tento
pozemok má veľa vlastníkov, súkromných osôb.
Projekt na rekonštrukciu školského športového areálu bude financovaný z prostriedkov EÚ, je to
projekt cezhraničnej spolupráce s mestom Vsetín, v ktorom sme však neuspeli. Môžeme čakať len na
ďalšiu výzvu.
Poslanec Kočiš prišiel do miestnosti.
Poslankyni Žbirkovej - jej námety víta, ale upozornil, že tieto veci sú na rozhodnutí MsZ. K výstavbe
bytov - uviedol, že by bolo vhodné napr. zistiť v spolupráci so spoločnosťou Termia záujem o takého
byty. K pošte a bankomatu na sídlisku - ide o súkromné spoločnosti, podľa jeho informácií je
hodnotený určitý počet výberov na počet obyvateľov v meste, čo potvrdili aj poslanci Ďatková
a poslanec Kebis - pracujúci v bankovníctve. Vysporiadanie vlastníctva ciest a chodníkov má hneď
dva problémy - v súčasnej dobe nedostatok finančných prostriedkov na výkup pozemkov a veľký
počet vlastníkov.
Následne vystúpil riaditeľ ZŠ Mgr. Šimún, ktorý v stručnosti uviedol, že bazén je určený ako
školský výcvikový bazén pre MŠ a ZŠ s maximálnou kapacitou 20 osôb, na relax alebo cvičenie
s deťmi. Nie je vhodný na športové plávanie z dôvodu zníženia počtu osôb na 6. Je možné sa
dohodnúť s pani zástupkyňou Križanovou. Reálne náklady predstavujú 18,- € za hodinu, ale pre malý
záujem bola cena upravená na 8,- €. Prenájom cez víkend nie je možný, doplnil pán riaditeľ Šimún.

4. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 24. 8. 2011 a zo dňa 28.10. 2011 s pokračovaním dňa
9.11.2011
Materiál predložil hlavný kontrolór mesta. V stručnosti uviedol správu o kontrole plnenia uznesení
z dvoch zasadnutí MsZ. Výkon jedného uznesenia bol primátorom mesta pozastavený, doplnil hlavný
kontrolór mesta.
Po hlasovaní poslancov bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 70/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 24. 8. 2011 a zo
dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9. 11. 2011.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
Primátor požiadal hlavného kontrolóra o uvedenie tohto návrhu. Hlavný kontrolór mesta
predložil svoj návrhu Plánu činnosti na I. polrok 2012 s rozdelením na kontrolnú činnosť a ostatnú
činnosť. Následne požiadal poslancov MsZ a občanov o predloženie prípadných návrhov na vykonanie
kontroly.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto materiálu.
Prihlásila sa poslankyňa Pšenčíková, ktorá uviedla, že listom zo dňa 8. 6. 2011 dala návrh na
vykonanie kontroly hlavným kontrolórom mesta a zaradenie do plánu na II. polrok 2011. Z dôvodu
dvoch veľkých kontrol ho vtedy nezaradil, preto opätovne požiadala o vykonanie kontroly dodržiavania
zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na
internete Mesta Trenčianske Teplice a ním založených organizáciách.
Hlavný kontrolór súhlasil so zapracovaním navrhovanej kontroly do plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2011.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie za
a následne za materiál ako celok.

pozmeňujúci návrh poslankyne Pšenčíkovej

Uznesenie č. 71/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh:
doplniť do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012 Kontrolu dodržiavania
zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na
internete v Meste Trenčianske Teplice a ním založených organizáciách.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 72/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0.

Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6. Správa o výsledku
umeleckého charakteru

následnej

kontroly

majetku

Mesta

Trenčianske

Teplice

Hlavný kontrolór mesta stručne predstavil materiál, poslancov oboznámil s výsledkom kontroly
a oznámil, že na všetky prípadné otázky poslancov zodpovie.
Po otvorení diskusie primátorom sa prihlásil poslanec Strieška. Povedal, že sa osobne
nezúčastnil kontroly, ale podľa informácií ostatných členov komisie s hrôzou zistili, že okno je otvorené
podopreté stoličkou, priestory sú nezabezpečené. Preto navrhol, aby MsP dnes strážili tieto priestory
a zajtra boli uložené na MsÚ.
Po primátorovej otázke kam navrhuje poslanec obrazy uložiť, odpovedal, že do priestorov
MsÚ, pretože tieto priestory nepovažuje za mestské. Potom požiadal o overenie informácií hlavného
kontrolóra a p. Hudcovskú, ktorí boli prítomní pri kontrole.
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Pani Hudcovská uviedla, že nie je pravda, že okno je otvorené a že podoprenie okna je
z dôvodu ďalšieho zabezpečenia. Následne primátor požiadal pána Škvarku o vyjadrenie sa
k zabezpečeniu depozitu.
Pán Škvarka uviedol, že táto miestnosť je zabezpečená poplašným zariadením napojeným na
MsP. Všetky okná sú zatvorené a zabezpečené, jedno je zaistené stoličkou z dôvodu ďalšieho
zamedzenia prípadného vstupu zo strechy.
Poslanec Kočiš sa zúčastnil tejto kontroly ako jeden z členov komisie. Potvrdil slová poslanca
Striešku, ale, k obrazom bude viac hovoriť v bode č. 8.
Primátor skonštatoval, že sa nepotvrdilo tvrdenie, že obrazy sú rozpredané, obrazy z vily
Terezy sú uložené v depozite už od roku 2006 v takom stave ako pri presune z vily. Obrazy sú
uložené v zabezpečenej miestnosti, v objekte mesta a cez noc je areál uzamknutý.
Následne sa prihlásil do diskusie aj poslanec Ďurina, ktorý prečítal vetu zo správy o kontrole,
z ktorej vyplynulo, že obrazy sú správne uložené.
Na základe diskusného príspevku poslanca Ďurinu reagovala poslankyňa Ďurmeková, ktorá
povedala, že takto uložili tieto obrazy členovia komisie a k primátorovmu vyjadrenie, že obrazy sú
v tom istom stave ako v roku 2006, poznamenala, že v auguste tohto roku bol primátor s niektorými
obrazmi z depozitu odfotený v Novom čase. To nasvedčuje, že sa s nimi hýbalo.
Primátora skôr zaujalo, že dnes poslanci riešia uloženie obrazov a do tejto kontroly sa nik z
poslancov o uloženie nezaujímal. Dodal, že nieje odborník, a pravdepodobne ani nik z poslancov, na
hodnotenie uloženia a stavu obrazov.
Poslankyňa Pšenčíková upozornila poslancov na vyjadrovanie sa k správe o kontrole,
o samotných obrazoch nasleduje v programe ďalší samostatný bod.
Hlavný kontrolór zhrnul, že obrazy neboli dobre uložené. Uviedol, že hodnota obrazov je
pomerne vysoká a do budúcna by sa mali urobiť opatrenia, aby sa chyby neopakovali.
Po ukončení diskusie a hlasovaní poslancov bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 73/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch následnej
kontroly majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého charakteru.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0.
7. Správa o výsledkoch následnej kontroly VZN Mesta Trenčianske Teplice, Smerníc
primátora Mesta Trenčianske Teplice, Príkazov primátora Mesta Trenčianske Teplice
Správu o výsledkoch predmetnej kontroly predložil hlavný kontrolór mesta. Stručne oboznámil
prítomných o priebehu a výsledku kontroly. Doložil, že mu nebola predložená Smernica primátora
mesta č. 6/2003 o spracovaní, evidencii a kontrole zmlúv a dohôd. Podotkol, že ak bola zrušená, bolo
by správne zachovať štandardný postup a zrušiť ju.
Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa Pšenčíková sa spýtala hlavného kontrolóra, keby bola vykonaná posledná
kontrola. Druhá otázka bola, či správu o výsledku kontroly hlavný kontrolór prerokoval s primátorom
alebo prednostom.
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Hlavný kontrolór odpovedal, že v roku 2007 vykonal kontrolu a doplnil, že odvtedy viac krát
urgoval predloženie danej smernice. Doteraz mu nebola predložená. Na otázku o prerokovaní správy
o kontrole odpovedal hlavný kontrolór, že ju neprerokoval a napraví to.
Poslanec Strieška sa pýtal, koho na úrade, na akom referáte sa má pýtať ohľadom chýbajúcej
smernice. Bola zatajená alebo nedodaná, a prečo nebola doteraz zrušená?
Primátor poslancovi odpovedal, že táto smernica bola zrušená z dôvodu nesúladu s ostatnými
internými predpismi. Keby bola správa prerokovaná s primátorom, hlavného kontrolóra by následne
informoval ojej zrušení. Prízvukoval, že evidencia zmlúv stále funguje. Smernica bola zrušená
z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry a zmeny legislatívy o archivácii. Smernicu vydáva a ruší
primátor, nakoľko ide o interný doklad MsÚ, doplnil primátor.
Hlavný kontrolór povedal, že malo mu byť oficiálne oznámené o zrušení tejto smernice.
Poslanec Oriešek sa zaujímal, čo bolo zlé na smernici, keď sa zrušila.
Primátor zopakoval poslancovi, že smernica bola vytvorená ešte v roku 2003. V roku 2007 sa
zmenila organizačná štruktúra MsÚ, preto sa stala smernica nevykonateľná.
Poslankyňa Ďurmeková sa zaujímala, kedy žiadal hlavný kontrolór prednostu o poskytnutie
tejto smernice a otázku -kedy bola smernica zrušená, položila primátorovi.
Hlavný kontrolór odpovedal, že o smernicu žiadal na základe podnetu poslancov ešte v apríli
2011. Nebola mu dodaná.
Primátor odpovedal tiež poslankyni Ďurmekovej, že smernica bola zrušená k 1. 10. 2011.
Prednosta MsÚ vysvetlil z procesnej stránky tvorbu VZN, resp. smerníc. Ak sa VZN dostane
zmenou legislatívy do rozporu so zákonom, prestáva byť platné a MsÚ sa riadi podľa zákona. To isté
platí aj pre smernicu a ostatné interné doklady. Bola to len formálna, úradná chyba a na základe
tohto zistenia bolo potrebné administratívne ju zrušiť. Dodal, že táto smernica ani nie je na zozname
platných smerníc na MsÚ.
Po krátkej diskusii poslancov, hlavného kontrolóra a primátora o vydaní novej smernice
a o evidencii zmlúv a dohôd na MsÚ, sa prihlásil poslanec Strieška s poznámkou, že sa mu zdá, že
smernica bola zrušená od doby, kedy si začali poslanci žiadať niektoré zmluvy a dodatky. Následne
požiadal o informáciu riaditeľku spoločnosti Termia, ako sa má viesť evidencia zmlúv.
Pani riaditeľka Ing. Malíková požiadala o odpoveď JUDr. Bustinovú, nakoľko je to právna
norma.
Primátor opätovne informoval poslancov, že evidencia zmlúv na MsÚ existuje a vedie sa.
Poslanec Strieška a poslanec Kočiš sa zaujímali, na koho sa môžu, na ktorý referát na úrade,
obrátiť, keď hlavný kontrolór im v odpovedi na žiadosť o zabezpečenie inominátnej zmluvy oznámil, že
v čase ich žiadosti zmluva na referáte nebola, taktiež ani v evidencii. Bolo mu sprístupnená po
podpise dokladu o zoznámení sa so zmluvami pánom prednostom.
Na otázku poslanca Kočiša, či je možný presun alebo manipulácia so zmluvami, odpovedal
hlavný kontrolór, že o tomto nebude uvažovať.
Primátor len podotkol, že zmluvy sú podpisované oboma stranami, všetky zmeny musia byť
akceptované tiež oboma stranami.
Poslankyňa Ďurmeková upozornila na závažnosť veci, aj na dodatočné zverejňovanie
niektorých zmlúv na webovú stránku mesta.
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Primátor reagoval na toto vyjadrenie poslankyne, že konkrétna zmluva bola podpisovaná
v roku 2010 a nebolo jeho povinnosťou ju zverejniť. Doplnil, že mesto zverejňuje zmluvy aj nad rámec
zákona, t.j. zmluvy uzatvorené ešte v roku 2010.
Na základe vyžiadania stanoviska k problému vedenia zmlúv odpovedala JUDr. Bustinová. Na
úvod upozornila, že prišla neskôr, preto sa k problému nevie presne vyjadriť. Uviedla, že v organizácií
musí existovať kolobeh dokladov, evidencia všetkej pošty, následné pridelenie dokumentu určitému
zamestnancovi MsÚ. Vzhľadom na to, že prišla do otvorenej diskusie, nevie sa k samostatnej
evidencii zmlúv kvalifikovane vyjadriť.
Po ukončení diskusie,
o hlasovanie poslancov.

požiadal

primátor

o precitanie

návrhu

uznesenia

a následne

Uznesenie č. 74/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch následnej
kontroly VZN Mesta Trenčianske Teplice, Smerníc primátora Mesta Trenčianske Teplice, Príkazov
primátora Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 4 (Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Strieška).
8. Informácia o stave infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis
Primátor uviedol tento materiál. Povedal, že problematika Narcisu bola viac krát predmetom
rokovania Komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a VO. Tá sa k problematike budovy Narcis
vrátila na svojom zasadnutí dňa 24. 10. 2011 a členovia komisie sa uzniesli sa na tom, že situáciu
ohľadne DS Narcis je potrebné riešiť komplexne v súčinnosti so stavebnou komisiou. Na základe
makroekonomických prognóz MF SR v oblasti financovania samospráv na rok 2012 a v súvislosti
s ďalším rozhodovaním o nakladaní s majetkom mesta je potrebné sa uvedenou problematikou DS
Narcis zaoberať. Je potrebné poznať stanovisko MsZ v Trenčianskych Tepliciach ako s budovou DS
Narcis ďalej. Z tohto dôvodu bol tento materiál predložený na rokovanie MsZ v Trenčianskych
Tepliciach. Na rokovanie MsZ v Trenčianskych Tepliciach boli pozvaní aj nájomcovia jednotlivých
prevádzok v DS Narcis v Trenčianskych Tepliciach.
Primátor otvoril diskusiu.
Poslanec Kebis, ako predseda tejto komisie, uviedol postupnosť krokov. Boli pripravené
a dodané požadované podklady z MsÚ, bude nasledovať fyzická obhliadka priestorov v DS Narcis
a následne vypracovanie finančnej analýzy a určenie návrhov ďalšieho využitia, resp. riešenia
problému budovy DS Narcis.
Primátor požiadal poslanca Kebisa o konkrétne návrhy, termín bol určený do 15. 11. 2011.
Členovia komisie dostali požadované materiály, ale žiadne návrhy neboli predložené. Považuje to za
„nefér" k nájomcom, len za naťahovanie času. Dnes je situácia úplne rovnaká ako na zasadnutí MsZ
dňa 7. 7. 2011, skonštatoval primátor.
Poslanec Strieška sa zaujímal o rozpočet pre budovu Narcis, ktorý si vyžiadal od p.
Hudcovskej a následne bol zaslaný ostatným členom komisie. Pýtal sa, prečo nebol predložený aj
poslancom na rokovanie MsZ. Prisľúbil nájomcom, že chcú, aby Narcis bol stále domom služieb.
Navrhol zazimovať budovu, neprekurovať ako v miestnostiach televízie. Upozornil aj na veľa
nefungujúcich vecí, pýtal sa, či mesto nemá údržbára na uzatvorenie radiátorov, čo by znížilo stratu.
Primátor sa začudoval nad informáciou o prekúrení miestností televízie. Túto informáciu by
mohli vyvrátiť pracovníci televízie. Tiež temperovanie v nevyužívaných miestach môže potvrdiť aj pán
Škvarka, tak ako aj vypadávanie systému spôsobené zastaranou technológiou. Nerozumel pojmu
„zazimovanie budovy". Neustále mesto tlačí pred sebou balvan už niekoľko rokov. Treba hľadať
riešenie pre túto situáciu, žiadni noví záujemcovia o prenájom priestorov nie sú, zvýšenie nájmu
nevyrieši túto výšku straty.
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Poslankyňa Ďurmeková uviedla, že väčšina budovy je prázdna. Spýtala sa primátora, koľko
krát ponúkol tieto priestory v okrese počas jeho obdobia pôsobenia ako primátor. Potvrdila, že
podnikanie v našom meste nie je ľahké, zvyšovanie nájmu nie je možné. Vidí to ako „jednu veľkú
komédiu" i výrok akejsi pani, že poslanci chcú predať Narcis. Upozornila skôr na to, že sa mal zvážiť
odpredaj ostatných pozemkov a skôr určiť financie na opravu Narcisu. Pýtala sa, či to nemalo byť
prioritné.
Primátor dal opätovne do pozornosti, že je v právomoci poslancov MsZ schvaľovať investičné
akcie.
Na otázku poslankyne Ďurmekovej o ponuke priestorov odpovedal primátor, že ponúknuté boli, ale
vzhľadom na ďalšie vyhovujúcejšie prázdne priestory v centre mesta, nikto nemal záujem. Upozornil
však, že úlohou mesta nie je podnikanie, je potrebné nájsť riešenie a povedať podnikateľom, aký bude
ďalší postup, resp. čo sa bude diať s Narcisom.
Poslanec Kočiš zopakoval primátorov výraz, že tlačíme balvan pred sebou, dodal ešte, že nie
je jediný balvan. Konštatoval, že primátor zlyhal. Priestory KDV boli prenajaté, ale nie sú využívané.
Čo bude s plánom premiestnenia knižnice, bude sa diať s KDV, bude obnovená zmluva?
Primátor uviedol, že diskusia už odbieha od problému. Vyčíslil sumu za prenájom kina spred
20 rokov, čo činilo cca 45 tis. Sk za rok a dnes je to cca 50-53 tis. Sk za rok za objekt. Pri porovnaní
týchto údajov nie je veľký rozdiel, využívajú sa priestory pre TIK a priestory čitárne. Položil otázku, či
nájomné za KDV pokryje celú sumu straty budovy Narcis.
Ak by mesto uzatvorilo budovu, kde sa bude konať ART FILM FESTIVAL, keď poslanci navrhovali
navýšenie financií na tento festival? Ďalším problémom bolo nerekonštruovanie dvorany z dôvodu
nevyhlásenia výzvy, čo nebolo zapríčinené a mesto ani nemôže túto výzvu ovplyvniť.
Po krátkej diskusii o vhodnosti umiestnenia kancelárie TIK-u
sa prihlásila do diskusie
poslankyňa Pšenčíková. Upozornila na odkláňanie sa od témy, na účasť podnikateľov z Narcisu.
Informovala o svojej účasti na komisii a následne zle podávaných informáciách z rokovania komisie,
konkrétne o odpredaji Narcisu. Požiadala poslancov a členov komisií, aby pravdivo informovali
občanov.
Potvrdila, že podnikatelia to nemajú ľahké, budova bola postavená ešte za socializmu, je kovovej
konštrukcie, sú tu veľké úniky tepla. Následne navrhla skončiť diskusiu k tomuto bodu. Z dôvodu, že
mesto nemá náhradné priestory pre podnikateľov, je potrebné, aby sa materiál opätovne prerokoval
na finančnej komisii v spolupráci so stavebnou komisiou, na základe vyžiadaných podkladov do konca
roka navrhli riešenia stavu Narcisu.
Po prerušení jej príspevku poslankyňou Ďurmekovou, požiadala, aby sa poslanci vyjadrovali vtedy,
keď im primátor udelí slovo a neskákali do reči. Tiež odporučila poslancom, aby si pozreli niekedy
zasadnutie v televízii, z pohľadu občana, pretože to vyznieva úplne inak.
Poslankyňa Žbirková súhlasila s návrhom poslankyne Pšenčíkovej, považuje to tiež za náš
majetok a je našou povinnosťou ho zveľaďovať. Je snahou pomôcť podnikateľom, bola tu vízia, že
priestory budú na Zóne Stred. Preto je potrebné hľadať v spolupráci s vedením mesta iné financie
alebo rezervy na rekonštrukciu tohto objektu. Možno by sa zaujímali potom aj ďalší podnikatelia,
dodala poslankyňa.
Poslanec Kebis povedal, že bolo predložených niekoľko návrhov. Problém je však dlhoročná
záležitosť a nemôže sa očakávať od komisie, že prednesie ideálne riešenie za niekoľko mesiacom,
keď problém trvá niekoľko rokov. Následne pozval podnikateľov, aby predložili svoje prípadné návrhy.
Hlavný kontrolór uviedol, že by bolo vhodné rozobrať, čo je príčinou tejto straty, odstrániť
napr. úniky kúrenia, vody, čo by znížilo náklady. Tiež súhlasil so zachovaním prevádzok v Narcise,
pretože ich služby potrebujeme a využívame.
Poslanec Kočiš požiadal o možnosť vytvorenia priestoru aj pre podnikateľov z Narcisu, ktorí
prišli na toto zasadnutie MsZ. Po jednohlasnom odsúhlasení poslancami, sa so svojim postrehom
prihlásil pán Kakus. Povedal, že Narcis mal vždy svojho pána, svojho údržbára, ktorý opravil všetky
potrebné veci. Zhodnotil, že stav objektu a zariadenia je zlý, všetko je zastarané. Preto je dôležité sa
aj starať, nielen vyberať nájomné.
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Ďalším diskutujúcim bol pán Sága, ktorý povedal, že tu žije už 20 rokov, v meste je už všetko
predané. Pýtal sa, prečo sa tieto financie nepoužili na rekonštrukciu budovy Narcisu.
Primátor reagoval na tvrdenia pána Ságu, z účtovného hľadiska je 90 % majetku
nepredaného. O použití financií z predajov sa niekoľko krát hovorilo. Dnes je však dôležitejšie hovoriť
o riešení, nemôžeme stále čakať. Aj zabezpečenie starostlivosti si vyžaduje určité finančné náklady,
doplnil primátor.
Do diskusie sa zapojila pani riaditeľka spoločnosti Termia s návrhom, že Narcis prevezme pod
svoju správu Termia, spravia analýzu. Podmienkou však bolo, že vybraté nájomné bude použité na
údržbu a opravu priestorov v Narcise.
Primátor uvítal túto ponuku, je to jedna z alternatív, povedal, že by bolo dobré hľadať ešte
ďalšie alternatívy.
Zapojil sa aj poslanec Ďurina, ktorý tiež nie je spokojný s umiestnením TIK-u, vhodnejšie by
bolo v centre meste, na pešej zóne. Diskusia trvá už hodinu, prijal návrh na riešenie od pani Malíkovej.
Toto je dôkaz toho, že verejná diskusia je potrebná, povedal poslanec Kebis. Požiadal
všetkých podnikateľov, aby svoje nápady na riešenie tohto problému povedali, prípadne zaslali či už
na mailovú adresu komisie alebo cez podateľňu MsÚ.
Primátor dal návrh na znenie uznesenia, o ktorom mali poslanci hlasovať:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis.

berie

na

vedomie

Pán Párnica sa ešte vyjadril k správe spoločnosti Termia,
vykurovania v bytoch a o fakturácii za údržbárske služby.

Informáciu

o stave

k nespokojnosti s meraním

S niekoľkými návrhmi riešenia problému s Narcisom sa zapojil aj pán Takáč. Uviedol, že
vzatie do správy je jedna vec, ale čo sa bude ďalej diať s budovou, je vec druhá. Toto by mala riešiť
komisia, konkretizovať jednotlivé etapy rekonštrukcie.
Navrhol dve alternatívy. Prvou by bola
rekonštrukcia prvého podlažia, určenie plánu a ceny, potom by boli tieto informácie predložené na
MsZ. Druhá alternatíva by bola, že každý bude platiť svoje náklady s namontovaním elektromerov,
vodomerov a platbu za spoločné priestory.
Pani Malíková sa odmietla vyjadriť k príspevku pán Párnicu, upozornila však na nemožnosť
porovnávať tieto priestory s bytmi.
Primátor po ukončení diskusie urobil sumár:
- budova Narcisu prejde pod správu spoločnosti Termia,
- finančná komisia na rokovaní spolu s podnikateľmi pripraví výstup s návrhmi riešení problému
budovy Narcisu.
Následne bolo po hlasovaní poslancov prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 75/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis.
hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslankyňa Psotná vyšla z miestnosti.
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berie

na

vedomie

Informáciu

o stave

9. Informácia o majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého charakteru
Primátor predložil tento materiál. Povedal, že Mesto Trenčianske Teplice vlastní vo svojom
majetku obrazy v počte 36 ks v hodnote 46 142,88 Eur. Časť obrazov od akademického maliara Jána
Šandoru mesto vlastnilo už pred rokom 1992 a tvorili súčasť dekorácie úradných a reprezentačných
priestorov priamo na úrade. V r. 1992 Mesto Trenčianske Teplice získalo za odpredaj nehnuteľnosti „Klub dôchodcov" ďalšie obrazy od akademického maliara Jána Šandoru, keď časť kúpnej ceny bola
splatená nepeňažným plnením umeleckými dielami v hodnote 979 500,- Sk. Jednalo sa o 17 obrazov.
Dva obrazy - portréty - akademický maliar Šandora mestu daroval.
Vzhľadom k tomu, že Mesto Trenčianske Teplice nemá svoju vlastnú galériu, v ktorej by boli obrazy
vystavené, boli obrazy umiestnené vo Vile Tereza
V roku 2005 bola Vila Tereza na základe
uznesenia MsZ č. 85/IX/2005 zo dňa 6. 9. 2005 odpredaná z majetku mesta a všetky obrazy, ktoré
tam boli umiestnené, boli prevzaté na Mestský úrad Trenčianske Teplice a umiestnené do depozitu na
MsÚ v Trenčianskych Tepliciach. V súčasnosti sa obrazy nachádzajú v depozite na MsÚ Trenčianske
Teplice a niektoré obrazy sú umiestnené v priestoroch MsÚ Trenčianske Teplice.
S problematikou umeleckých diel - obrazov bola oboznámená aj komisia pre financie, hospodárstvo
a majetok na svojom zasadnutí dňa 11.8. 2011.
V mesiaci september 2011 bola vykonaná kontrola
umeleckých diel - obrazov vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice hlavným kontrolórom
v spolupráci s komisiou školstva, športu, kultúry a cirkví.
Kontrolou bolo zistené, že stav uvádzaný v tabuľke - Zoznam dlhodobého majetku je totožný so
skutočnosťou.
Mesto Trenčianske Teplice zatiaľ s obrazmi nenakladalo a zároveň v súčasnosti nemá výstavnú
miestnosť, v ktorej by mohli byť obrazy umiestnené. Z tohto dôvodu by bolo vhodné pouvažovať, ako
ďalej s nimi naložiť.
Do úvahy prichádzajú nasledovné alternatívy:
a/ odpredaj všetkých umeleckých diel formou aukcie
b/ odpredaj časti umeleckých diel podľa odporučenia komisie školstva, športu, kultúry a cirkví.

V diskusii sa prihlásil hlavný kontrolór mesta, ktorý povedal, že sa osobne poznal s pánom
Šándorom, bol to umelec veľkého mena, jeho obrazy sú umiestnené vo viacerých inštitúciách v Prahe
i Bratislave. Vzhľadom na rok narodenia tohto maliara, rok 1912, navrhol pri príležitosti stého výročia
jeho narodenia usporiadať výstavu jeho obrazov so sprievodným programom. Podal aj druhý návrh,
a to obdobne ako pri základnej škole, navrhol pomenovať základnú umeleckú školu menom Jána
Šándoru.
Poslanec Kebis vyšiel z miestnosti.
Poslankyňa Ďurmeková súhlasila s návrhmi hlavného kontrolóra. Povedala, že obrazy majú
pre mesto význam i morálny význam. Ich hodnota stále rastie, zatiaľ nie je za predaj obrazov. Pokiaľ
nebude samostatná výstavná sieň, obrazy by mali byť zatiaľ uložené. Opätovne predložila návrh na
umiestnenie obrazov od maliara Ondreičku s názvami „Materstvo", „Svadba" a „Kytica vďaky" do
obradnej siene, pretože táto miestnosť je pocitovo chladná, sú tam len holé biele múry, nieje tam nič
umelecké.
Poslankyňa Ďatková vyšla z miestnosti.
Primátor uviedol, že doposiaľ neregistruje dopyt občanov o galériu. Vystavenie obrazov
ponúkal aj v galérií VÚC, ale nemali záujem. K umiestneniu obrazov v obradnej miestnosti informoval,
že obradná miestnosť musí spĺňať predpisy podľa zákona a dodal, že umiestnenie troch obrazov
nerieši situáciu. Pre informáciu občanov povedal genézu, ako mesto dostalo obrazy pána Šándoru.
Poslanec Kebis prišiel do miestnosti.
Hlavný kontrolór povedal, že galéria by mohla byť v Narcise, je tam veľký priestor a spresnil
genézu získania obrazov.
Primátor sa pýtal, kde sú také veľké priestory, uviedol len knižnicu, príp. ďalšie poschodie. So
zavedením galérie by však pre mesto vznikli celoročné, resp. väčšie náklady ako doposiaľ. Doplnil aj
informáciu, že aj Kúpele Trenčianske Teplice majú podobný problém, riešia, čo urobia s obrazmi v ich
vlastníctve.
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Poslanec Kočiš pripomenul primátorovi, že táto problematika sa otvorila na podnet hlavného
kontrolóra, poslankyni Pšenčíkovej a jeho samotného. K ponuke výstavy obrazov v Trenčíne povedal,
že Trenčín má svojich umelcov. Tieto obrazy sú naše, my sa máme o ne starať. Povedal, že je „hrdý
názov" nazvať túto miestnosť depozitom, pretože sa človeku až vlasy zježia z toho, v akom stave našli
tieto obrazy a v akých podmienkach sú uložené. Dodal, že on sám už najmenej pred tromi rokmi
žiadal umiestniť obrazy do sobášnej miestnosti, doteraz sa nič nestalo. Preto navrhol prijať uznesenie
v takomto znení:
MsZ schvaľuje s okamžitou platnosťou prenesenie obrazov do priestoru MsÚ s tým, že tematicky
vhodné budú umiestnené do obradnej miestnosti a ďalších vhodných priestorov MsÚ.
Doplnil, že ceny týchto obrazov sú zlomkové ceny, ceny dosiahnuté v aukciách môžu byť vyššie.
V krátke diskusii poslancov a primátora sa hovorilo o možnosti umiestnenie galérie v kúpeľnej
dvorane, nákladoch spojených s týmto návrhom na galériu, o tom, či boli obrazy - olejomaľby
ošetrované a o umiestnení obrazov do obradnej miestnosti a predpísaných náležitostiach tejto
miestnosti.
Poslankyňa Pšenčíková sa vrátila do minulosti a prítomným vysvetlila celú genézu, ako sa
mesto dostalo k týmto obrazom. Potom potvrdila, že sa zúčastnila na finančnej komisii, po ukončení
ktorej sa občania pýtali na informáciu o predaji obrazov ňou osobne. Preto opätovne požiadala
poslancov a členov komisie, že v prípade, ak s jej názorom nesúhlasia, nech nepodávajú nepravdivé
informácie občanom.
Potvrdila, že ona sama sa dohodla s bývalou pani prednostkou MsÚ o umiestnení obrazov,
ktoré menovala poslankyňa Ďurmeková. Z dôvodu, že pani prednostka odišla z mestského úradu,
táto dohoda sa neuskutočnila. Navrhla však hľadať financie na reštaurovanie a ošetrenie týchto
obrazov, tak ako hovorila poslankyňa Ďurmeková. Spýtala sa poslanca Kočiša, do ktorej miestnosti na
úrade by považoval za vhodné premiestniť obrazy z depozitu.
Poslanec Kočiš odpovedal, že do bývalého bytu pána Vetrecina, prípadne niektoré umiestniť
aj do zasadacej miestnosti, navrhla poslankyňa Ďurmeková.
Poslanec Kočiš konštatoval, že rozvešané obrazy na MsÚ sú v oveľa lepšom stave ako
obrazy v depozite.
Primátor len skonštatoval, že posudzovať obrazy môže odborne spôsobilá osoba.
Poslankyňa Žbirková sa pýtala, či MsÚ má pivnicu a poslankyňa Ďurmeková, na čo sa využíva
bývalá poslanecká miestnosť a byt po pánovi Vetrecinovi.
Primátor odpovedal, že MsÚ má pivničné priestory, v ktorých je mestský archív. Poslanecká
miestnosť je prenajímaná MAS mikroregiónu Teplička, združeniu štyroch obcí, ktoré je financované
z prostriedkov EÚ. V priestoroch, ktoré boli využívané ako služobný byt, je zriadená kancelária pani
zástupkyne primátora, druhá miestnosť momentálne slúži ako sklad.
Následne požiadal o prečítanie návrhu uznesenia a o hlasovanie poslancov.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 76/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje ponechanie majetku mesta a
s okamžitou platnosťou premiestnenie obrazov do priestorov MsÚ - depozitu a tematicky vhodné
umiestniť do obradnej siene a ďalších vhodných priestorov MsÚ.
Hlasovanie:
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
12

Primátora požiadala poslankyňa Pšenčíková o presun bodu č. 16 Hodnotiacu správu ZUŠ za
rok 2010/2011, ako dôvod uviedla rodinné dôvody pani riaditeľky Fialovej a tiež aj časový problém
s autobusovou dopravou.
Primátor po zvážení navrhol, aby sa otvoril ďalší bod programu, v ktorom vystúpi pani
riaditeľka, môže nasledovať diskusia, po ukončení ktorej pani riaditeľka môže odísť a hlasovanie
prebehne pri riadnom bode podľa dnešného programu. Potom vystúpi pani riaditeľka Termie.
Z procedurálneho hľadiska sa to inak urobiť nemôže, dodal primátor.
10. Informatívna správa o investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske
Teplice
Primátor otvoril ďalší bod dnešného programu.
Vystúpila pani riaditeľka ZUŠ, pani Fialová, ktorá stručne podala informáciu o hodnotiacej
správe za školský rok 2010/2011, táto správa bola poslancom doručená.
Po otvorení diskusie k tomuto bodu sa prihlásil s otázkou poslanec Kočiš, ktorý sa zaujímal, či
sa žiaci z detašovaných pracovísk budú prezentovať na koncertovaní v meste počas adventného
času.
Pani riaditeľka Fialová odpovedala, že v triedach vždy
z detašovaných tried budú vystupovať na vianočnom koncerte ZUŠ.

prebiehajú

besiedky,

žiaci

Poslanec Kočiš prezentoval návrh komisie, či by sa žiaci nemohli prezentovať v lete napríklad
na pešej zóne, podobne ako je to v ďalších mestách. Ocenil by rozbehnutie tohto návrhu.
Pani riaditeľka Fialová súhlasila s návrhom poslanca Kočiša, problém vidí počas prázdnin,
navrhla obdobie mesiacov máj a jún.
Poslanec Kočiš predniesol informáciu ku všetkým hodnotiacim správam škôl, že tieto boli
prerokované na príslušnej komisii, ktorá odporučila MsZ schváliť tieto správy.
Poslankyňa Ďurmeková vyšla z miestnosti.
Primátor poďakoval pani riaditeľke za predloženie materiálu a uviedol materiál podľa riadneho
programu rokovania MsZ. Stručne uviedol, že sa uskutočnila prezentácia pre poslancov MsZ o stave
spoločnosti, o tom, ako funguje, ďalšej perspektíve a o investičných zámeroch spoločnosti. Následne
požiadal pani riaditeľku Termie, Ing. Malíkovú, o stručné uvedenie tohto materiálu.
Poslanec Strieška vyšiel z miestnosti.
Ing. Malíková informovala poslancov a prítomných občanov, že touto problematikou sa bude
spoločnosť Termia zaoberať najbližší rok. Uviedla v krátkosti históriu kotolne a výstavbu vetiev
rozvodov parovodov, ktoré vznikali zároveň s výstavbou nových bytových domov na sídlisku.
Hoci technický stav kotolne je dobrý, bolo potrebné do budúcnosti predložiť návrh na výmenu
pôvodných kotlov za plynové kotle počas najbližších piatich rokov. Pripravili štúdiu, ako ďalej
s kotolňou. Spomenula aj viacero nových techník výroby tepla. Preto iná spoločnosť pripravila ďalší
návrh s použitím biomasy mimo sídliska SNP. Hlavným problémom je, že nie je možné tento projekt
financovať z vlastných zdrojov, je to možné len za pomoci cudzích zdrojov, čo je dosť náročné
v súčasnej finančnej situácií na Slovensku. O celej situácií bude podávať informácie všetkým
odberateľom služieb spoločnosti Termia.
Poslanci Ďurmeková a Strieška prišli do miestnosti.
Poslankyňa Pšenčíková povedala, že osobne sa nezúčastnila na prezentácií. Preto požiadala
pani riaditeľku o pravdivú informáciu, či tento investičný zámer pripravila na podnet primátor, ktorého
zámerom je predať kotolňu a druhá otázka bola, kto pripravil investičný zámer.
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Pani Malíková o tomto povedala na začiatku svojho uvedenia materiálu. Do stanovenej ceny
za teplo, ktorá sa vypracováva na päť rokov, musia byť zapracované aj všetky plánované investície
spoločnosti. Z tohto dôvodu bol vypracovaný návrh do budúcnosti, resp. pripravili a prezentovali sa
dva varianty, o ktorých sa spoločne rozhodne. Zámerom nieje predať kotolňu.
Primátor reagoval na otázku poslankyne Pšenčíkovej. Povedal, že v minulosti bol obviňovaný
pánom Chylom ml. z predaja Termie, neskôr to zverejnil aj na internete. Je to klamstvo, dodal
primátor.
Vysvetlil, že o prípadnom majetku mesta rozhoduje MsZ. Štatutár mesta zodpovedá za rozvoj
mesta a spoločnosti. Nikde nedeklaroval záujem odpredať Termiu, doplnil primátor.
Po jednohlasnom odsúhlasení vystúpil pán Igor Chyla. Povedal, že sa zúčastnil na stretnutí
organizovanom primátorom pre poslancov MsZ. Ďalej uviedol, že p. Ďuďák, ktorý tu prezentoval,
povedal, že je to na základe primátorovho doporučenia a je jeho zámerom predať kotolňu. Takúto
stratégiu použil primátor aj v Kúpeľoch, kedy donútil pani generálnu riaditeľku podpísať dokument.
Následne primátor požiadal poslancov o odsúhlasenie alebo vyvrátenie tvrdenia pána Chylu,
či bolo na tejto prezentácií povedané jeho meno.
Poslankyňa Ďatková poznamenala, že nerozumie tejto debate.
Primátor ešte raz zopakoval, že pán Chyla ho obvinil, preto sa pýtal poslancov, ktorí sa
zúčastnili na tejto prezentácií, či p. Ďuďák povedal, že ho poslal primátor.
Pán Chyla vyzval poslancov, aby povedali pravdu na rovinu, aby boli ľudia a aby sa nenechali
vyhrážať primátorom, tak ako Termii alebo ZŠ.
Primátor požiadal poslancov, pani riaditeľku Termia a pána riaditeľa ZŠ o vyjadrenie sa k tejto
veci.
Pani Malíková povedala, že menovaná firma prezentovala svoj návrh realizácie inej varianty
výroby tepla. Nebude sa vyjadrovať k iným návrhom, prezentovala svoj návrh.
Poslanec Malko odpovedal, že bol len na prezentácií pani Malíkovej, na spomínanej druhej už
nebol.
Poslankyňa Ďatková povedala, že to nepočula.
Poslankyňa Pšenčíková upozornila na dodržiavanie rokovacieho poriadku. K Termii sa môžu
prítomní vyjadriť v bode Rôzne. Povedala poslancom, že keďže tu dlhší čas nebola, sledovala
zasadnutie MsZ zo dňa 9. 11. 2011 v mestskej televízií, ale sa za toto zasadnutie hanbila. Následne
požiadala primátora o pokračovanie podľa rokovacieho poriadku.
Poslanec Kebis povedal, že počas jeho účasti na prezentácií, nebolo toto spomenuté.
Poslanec Oriešek - pozvanie možno padlo, odpredaj nie.
Poslanec Ďurina potvrdil, že bol na stretnutí, nič sa takého nehovorilo.
Poslankyňa Ďurmeková povedala, že pán Ďuďák povedal, že rokoval s primátorom.
Na slová poslankyne Ďurmekovej reagoval primátor. Partnerom na rokovanie je pani
riaditeľka, ktorá ho následne informuje. Primátor nemá kompetenciu zo zákona rozhodovať o predaji
majetku.
Poslanec Strieška požiadal o udelenie slova pánovi Manovi, ktorý bol účastný na tomto
stretnutí.
Po jednohlasnom odsúhlasení poslancami, vystúpil pán Mano. Potvrdil, že pán Ďuďák
povedal, že to má s primátorom predrokované. Podotkol, že netreba chodiť do slovíčok, že primátor
chce predávať. On vyrozumel, že firma sa chce adaptovať v Trenčianskych Tepliciach, napojiť sa na
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kúrenie. Nevie, ako to pochopil pán Chyla. Požiadal, aby sa to nehnalo do krajností a tiež povedal, že
o predaji majetku mesta nerozhoduje primátor, ale MsZ.
Primátor povedal, že to nie je slovičkárenie. Je to klamstvo, pretože nikde nedeklaroval takúto
informáciu.
Po ukončení diskusie, bolo hlasovaním poslancov prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 77/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie
investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice.

Informatívnu správu o

hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Informácia o stave projektov financovaných zo štrukturálnych nástrojov EÚ
Primátor otvoril tento bod programu.
Poslankyňa Žbirková dala návrh na 10 - minútovú prestávku, ktorú poslanci jednohlasne schválili.
Po ukončení prestávky primátor pokračoval podľa programu rokovania MsZ. Stručne uviedol
informatívnu správu a následne otvoril diskusiu. Do diskusie sa nik z prítomných poslancov neprihlásil.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 78/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o stave
financovaných zo štrukturálnych nástrojov EÚ.

projektov

hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržali sa: 5 (Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška)
12. Informatívna správa o štúdii
v Trenčianskych Tepliciach"

„Hodnotenie

stavu

zelene

na

sídlisku

SNP

Primátor uviedol, že Mesto Trenčianske Teplice si na základe
potreby a absencie
strategického dokumentu dalo vypracovať štúdiu „Hodnotenie stavu zelene na sídlisku SNP
v Trenčianskych Tepliciach". Nato požiadal primátor garanta projektu pani Kresánkovú o krátku
informáciu o tejto štúdii.
Pani Kresánková povedala, že cieľom tejto štúdie bolo kvalitatívne hodnotenie stavu zelene,
inventarizácia zelene a analýza zelene. Po vypracovaní štúdie bola uskutočnená verejná prezentácia
pre poslancov mestského zastupiteľstva a širokú verejnosť, ktorá sa uskutočnila 19.10.2011 v školskej
jedálni ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach.
Z tejto štúdie vybrala len najzaujímavejšie fakty z dôvodu jej rozsiahlosti. Hovorila o počte
stromov, kríkov a iných druhoch drevín, o ich ohodnocovaní, stave tejto zelene, o náletovej výsadbe,
o nevhodnosti určitých druhov drevín, o výrube podľa časového sledu.
Následne otvoril primátor diskusiu.
Poslankyňa Žbirková sa zaujímala, koľko stála štúdia, kto vyberal firmu. Podľa jej názoru, sa
pravdepodobne o stromy dlhé roky nikto nestaral. Výrub stromov na sídlisku je jej „srdcovou
záležitosťou". Spomenula výrub niekoľkých stromov na sídlisku a požiadala o informáciu, čo robia TsM

15

s týmto drevom? Otázku položila aj vzhľadom na potrebný výrub a cenu za tieto zrezané stromy.
Dotkla sa niektorých faktov, ktoré odzneli z úst pani Kresánkovej, napr. chaotická výsadba, alergény.
Keďže je vyhotovená štúdia, treba pokračovať. Pýtala sa, či sú však financie, príp. aký je plán koľko
bude treba investícií. Ďalšia jej otázka smerovala, či je potrebná náhradná výsadba za každý vyrúbaný
strom.
Primátor podotkol, že bola uskutočnená verejná prezentácia pre občanov. Mohli prísť aj
poslanci, zúčastnila sa len poslankyňa Pšenčíková. Tento pasport zelene na sídlisku bol vypracovaný
odborníkom pre ďalšiu systémovú prácu so zeleňou.
Na otázky poslankyne Žbirkovej zodpovedal primátor hneď. Uviedol, že náhradná výsadba je daná
zákonom, sumu faktúry presne nevie, firma bola vybratá podľa zákona o verejnom obstarávaní,
zmluva s touto firmou je zverejnená na webovej stránke mesta.
Pani Kresánková doplnila informáciu o sume za vykonanie tejto štúdie, bolo to 2600 €,
pracovníci na nej pracovali takmer 3 mesiace. Uviedla aj informáciu o tom, že momentálne je 38
stromov suchých a nebezpečných. Mesto dalo zhodnotiť aj stav zelene v parku, kde zistili termovíziou,
že 25 gaštanov je v zlom stave a je potrebné ich vyrúbať. Spresnila informáciu o náhradnej výsadbe,
že náhradná výsadba sa nerobí podľa miesta výrubu.
Primátor na otázku, čo robia TsM s drevom po výrube, nevedel presne odpovedať. Požiadal
preto pána Vojtáša o podanie tejto informácie. Pán Vojtáš uviedol, že podľa jeho informácií, nakoľko
nepracoval na TsM v čase výrubu briez, časť dreva sa použila na štiepkovanie.
Poslanec Ďurina sa zapojil do diskusie. Povedal, že si pamätá, ako občania chaoticky
vysádzali stromy na sídlisku, sami sa starali o zeleň na sídlisku.
Poslankyňa Pšenčíková sa zúčastnila tejto prezentácie, mrzí ju, že bola jediná z poslancov.
Celkovo sa na prezentácií zúčastnilo asi 18 občanov, odzneli tu viaceré názory od občanov, prijali do
dobre. Na otázku ohľadom ceny za vypracovanie štúdie nevedela odpovedať.
Potom požiadala poslankyňa o možnosť zapojiť sa do diskusie pánom Manom. Pán Mano sa
osobne zúčastnil, štúdia bola vypracovaná pekne, súhlasil s jej obsahom asi v 30%. Vie, že kedysi
bola na TsM evidencia stromov a kríkov, bola väčšia starostlivosť o stromy. Povedal, že na TsM bol
zredukovaný stav pracovníkov, majú veľa práce. Vzhľadom na erudovanú pracovníčku na MsÚ na
životnom oddelení, navrhol vytvorenie komisie s ďalšími pracovníkmi úradu.
Primátor odpovedal, že pani Kresánková nemá potrebnú odbornosť na posudzovanie stromov,
na to sú špecialisti.
Poslankyňa Žbirková si potvrdzovala vedomosť, že pani Kresánková má odbornosť na výrub
stromov. Primátor jej potvrdil túto informáciu, ide o prenesený výkon štátnej moci.
Poslankyňu Ďurmekovú sa neuspokojila s odpoveďou pána Vojtáša, opäť sa spýtala, čo robia
TsM so stromami.
Odpovedal pán Vojtáš, ktorý povedal, že časť sa zoštiepkuje a guľatina sa predáva do
teplárne v Novej Dubnici.
Primátor mesta povedal, že pán Vojtáš prezistí túto skutočnosť.
Po odhlasovaní poslancami sa zapojila do diskusie pani Krajmerová. Overovala si, či je tu
demokraciu. Bola na prezentácii, v ktorej bola predstavená štúdia. Je jasné, že ide o výhľad, aby sa
budúcnosti mohlo ďalej budovať. Bude sa vedieť, že ak bude vadiť občanovi strom, podá žiadosť
a mesto bude mať podklady. Teší sa, že mesto dalo vypracovať takúto štúdiu, dodala .
Po ukončení diskusie, pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 79/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie informatívnu správu „Hodnotenie
stavu zelene na sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach".
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Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Ďurmeková, Kočiš, Psotná).
Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
13. Informácia o ďalšom postupe pri obhospodarovaní lesov vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice

Mesto Trenčianske Teplice malo uzatvorenú nájomnú zmluvu zo dňa 21. 12. 1998 na
prenájom mestských lesov s Rastislavom Sirotným - LESUNION, Trenčianske Teplice na 3 roky, t. j
do konca platnosti Lesného hospodárskeho plánu na obdobie 1992 - 2001. Platnosť zmluvy končila
31.12.2001.
Následne bola uvedená zmluva Dodatkom č. 1 zo dňa 21. 1. 2002 k uvedenej zmluve zmenená na
dobu určitú a predĺžila sa o 10 rokov. Doba prenájmu začala plynúť od 1. 1. 2002 a končí 31. 12.
2011, t. j. doba prenájmu bola určená na dobu platnosti Lesného hospodárskeho plánu platného na
obdobie 2002-2011.
K danej problematike je navrhnutá pracovná komisia v zložení:
- PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta
- Martin Kebis - predseda komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a VO
- PhDr. Marian Kočiš - člen komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a VO
- Ing. Dagmar Ďatková - člen komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a VO
- Ing. Anna Hudcovská - referent správy majetku mesta a zmluvných vzťahov,
ktorá by sa mala problematikou obhospodarovania lesov vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice
v ďalšom období zaoberať.

Po otvorení diskusie primátorom sa prihlásil o slovo poslanec Strieška, ktorý predložil svoj
návrh. Vzhľadom, že ide o majetok mesta, navrhol, aby členmi komisie boli všetci poslanci MsZ.
Primátor povedal, že návrh akceptuje. Z vecného hľadiska sa pýtal, či sa budú vedieť
operatívne zísť všetci poslanci.
Poslankyňa Žbirková sa zaujímala, či má predchádzajúci prenajímateľ Lesunion nejaké
pozdĺžnosti voči mestu.
Odpovedal primátor. Plnil si zmluvné podmienky.
Poslanec Kočiš by uvíta, keby bola vypracovaná správa z predchádzajúceho obdobia, v ktorej
by boli globálne informácie z predošlého obdobia.
Primátor odpovedal, že je logické že bude vyhodnotený odpočet, po konzultácií s Krajským
lesným úradom bude zhodnotený stav, vyhotoví sa plán, zistí stav lesa, možnosti výrubu či výsadby.
Z časového hľadiska to bude asi v mesiaci marec 2012.
Poslanec Kočiš sa pýtal, či je možné zrealizovať požiadavku, a to zhotovenie mapy
s uvedením vlastníctva mesta. V rámci prechádzky by bolo možné pozrieť stav lesov.
Primátor uviedol, že takáto mapa je umiestnená v kancelárií pani Hudcovskej, avšak nie je
možné ju zmenšiť, je to nástenná mapa. Sú na nej rozlíšené pozemky, ktoré sú mestské, štátne
a urbárske.
Primátor požiadal poslanca Striešku o prečítanie pozmeňujúceho návrhu.
Poslanec Strieška dal pozmeňujúci návrh v tomto znení:
Zmeniť pôvodné uznesenie v bode b/ takto:
b/ schvaľuje pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať ďalším postupom pri obhospodarovaní lesov
vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v zložení:
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poslanci MsZ.
Primátor sa spýtal, kto bude viesť túto komisiu, kto bude konať za komisiu.
Poslanec Strieška mu odpovedal, že primátora budú prizývať a garantom bude pani
Hudcovská.
Primátor mu odvetil, že je zvláštne, keď primátor bude podpisovať súťažné podklady hoci
nebude členom komisie.
Následne dal hlasovať za tento pozmeňujúci návrh:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh:
zmeniť pôvodné uznesenie v bode b/takto:
b/ schvaľuje pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať ďalším postupom pri obhospodarovaní lesov
vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v zložení:
poslanci MsZ.
Hlasovanie:
Za: 2
Proti: 6 (Ďatková, Ďurina, Kebis, Malko, Pšenôíková, Žbirková)
Zdržali sa: 3 (Ďurmeková, Oriešek, Psotná)
Primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.
S ďalším pozmeňujúcim návrhom sa prihlásila poslankyňa Žbirková. Na základe hlasovania poslancov
bol prijatý pozmeňujúci návrh.
Uznesenie č. 80/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh
v tomto znení:

- zmeniť bod b/

b/ schvaľuje pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať ďalším postupom pri obhospodarovaní lesov
vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v zložení:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta,
Ing. Anna Hudcovská - referent správy majetku mesta a zmluvných vzťahov,
poslanci MsZ.

Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Pšenčíková, Strieška)
Primátor dal následne hlasovať za návrh ako celok.
Uznesenie č. 81/X1/2Q11
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a/ berie na vedomie informáciu o ďalšom postupe pri obhospodarovaní lesov vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice,
b/ schvaľuje pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať ďalším postupom pri obhospodarovaní lesov
vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v zložení:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta,
Ing. Anna Hudcovská - referent správy majetku mesta a zmluvných vzťahov,
poslanci MsZ.
Hlasovanie:
Za: 10
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Proti:
Zdržal sa: 1 (Pšenčíková)

14. Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2010/2011
Primátor mesta uviedol tento materiál a požiadal pani riaditeľku Horilovú o predstavenie
hodnotiacej správy.
Pani Horilová stručne predstavila hodnotiacu správu za predchádzajúci školský rok. Vzhľadom
k tomu, že po prečítaní zápisnice zo zasadnutia komisie školstva, športu, kultúry a cirkví ju prekvapili
určité veci, chcela sa k nim vyjadriť. Týkalo sa to zmeny predkladania hodnotiacej správy, otázok
ohľadom prijímania detí i detí z okolitých obcí, interného príkazu materskej školy, žiadostí členov
komisie o zoznam detí s ich údajmi, návrh na otvorenie ešte jednej triedy. K všetkým týmto
záležitostiam sa pani riaditeľka vyjadrila, prípadne ich vysvetlila.
V diskusii sa prihlásil poslanec Kočiš, ktorý poďakoval za výklad a nové informácie, zobral si aj
poučenie do budúcna - prizvať si riaditeľku materskej školy na vysvetlenie.
Taktiež aj poslankyňa Ďurmeková, ako členka kultúrnej komisie, povedala, že sa prikláňa
k názoru poslanca Kočiša. Povedala, že teraz to inak vyznelo, hoci oni reagovali svojimi otázkami na
získanie informácií pre občanov, ktorí sa ich na niektoré záležitosti pýtali.
Nasledovala krátka diskusia o prijímaní detí z okolitých obcí a možnosti otvorenia ďalšej
triedy, po ktorej pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 82/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy v
Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2010/2011.
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:0
Na základe hlasovania primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

15. Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach
za školský rok 2010/2011
Primátor požiadal pána riaditeľa, aby uviedol materiál. Pán riaditeľ Šimún stručne uviedol
materiál, podotkol, že materiál dostali poslanci písomne.
Do otvorenej diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, primátor požiadal o prečítanie návrhu
uznesenia a následné hlasovanie.
Uznesenie č. 83/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2010/2011.

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:0
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Na základe hlasovania primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

16. Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach
za školský rok 2010/2011

Primátor uviedol, že tento bol už prerokovali v bode č. 10. Preto požiadal poslancov
o pristúpenie k hlasovaniu.
Uznesenie č. 84/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej
školy Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2010/2011.
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:0

17. Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske
Teplice
Tento materiál predkladal primátor mesta. Požiadal pani Bunčákovú o krátku informáciu.
Pani Bunčáková povedala, že dňa 26. 10. 2010 bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR udelený čestný názov Základnej škole - Základná škola Andreja Bagara. V auguste 2011
M Š W Š vykonalo zmenu názvu ZŠ aj v sieti škôl a školských zariadení SR.
Po zmene názvu v sieti škôl a školských zariadení SR je povinnosťou zriaďovateľa vykonať
zmenu aj v zriaďovacej listine ZŠ. Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine ZŠ obsahuje zmenu názvu ZŠ
a subjektov, ktoré sú súčasťou ZŠ. Aby dodatok nadobudol účinnosť musí byť schválený MsZ.
V diskusii sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
Uznesenie č. 85/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine
Základnej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice.
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:0

Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

18. Vstup Mesta Trenčianske Teplice do neziskovej organizácie: Trenčianska elektrická
železnica, n.o.
V zmysle §4 ods. 3 písm. I/ a § 11, ods. 4, písm. I/ a m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov samospráva obce zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa
osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.
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Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach
na schválenie návrh vstupu mesta Trenčianske Teplice do neziskovej organizácie: Trenčianska
elektrická železnica, n. o..
Trenčianska elektrická železnica, n.o. vzniká za účelom záchrany, rozvoja a ochrany úzkorozchodnej
elektrifikovanej železnice spájajúcej Trenčiansku Teplú s Trenčianskými Teplicami. Za týmto účelom
bude poskytovať všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu na všetkých
miestach pôsobnosti neziskovej organizácie.
Ide o obdobný systém ako v Čiernom Balogu. Podal ešte informáciu o stratovosti cca 10 tis. €, po
vzájomnej dohode si túto stratu rozdelia zakladatelia n.o., oboznámil prítomných primátor.

V otvorenej diskusii sa prihlásil poslanec Strieška s otázkou na prednostu, ako spracovateľa
materiálu, či bude zaregistrovaná táto nezisková organizácia.
Prednosta MsÚ mu nevedel odpovedať. Povedal, že vie, kde poslanec naráža, pretože dnes
informatívne komunikoval s pracovníčkou Obvodného úradu v Trenčíne. Vysvetlili si, že teraz poslanci
schvaľujú len vstup do neziskovej organizácie, následné ďalšie kroky a dokumenty bude schvaľovať
MsZ.
Poslanec Strieška povedal, že vzhľadom na niektoré nejasné veci, telefonoval s pánom
starostom Trenčianskej Teplej, ktorý mu tieto nejasnosti vysvetlil.
Primátor povedal, že zo strany poslanca to bol len „chytáky", pretože jeho sestra pracuje na
spomínanom úrade. Spýtal sa, či chcú poslanci pomôcť veci.
Poslanec Strieška povedal, že nechytal nikoho, čakal na informácie a dodal, že materiál si
študoval.
Poslanec Kočiš sa tiež zapojil do diskusie. Povedal, že víta túto aktivitu vo vzťahu k električke,
je presvedčený, že sa zámer podarí. Návrhy na využitie na rôzne akcie, Mikuláša, možnosti reklamy
sa zatiaľ nevyužívali. Keďže bude električka len občas jazdiť, považoval za vhodné sa zaoberať
s otázkou na možnosť využitia trate po určitej úprave na cestu pre cyklistov. Tiež sa spýtal, či má
električka náväznosť na plánovaný kruhový objazd v Trenčianskej Teplej.
Po odsúhlasení poslancami JUDr. Bustinová vysvetlila poslancom, že pri zakladaní neziskovej
organizácie sa postupuje podľa samostatného zákona o neziskových organizáciách. K zapísaniu
organizácie dôjde až po príprave dokumentov o predmete, činnosti a vypracovaní stanov tejto
neziskovej organizácie v súlade so zákonom.
Poslankyňa Ďurmeková sa informovala, či termín určený v materiáli platí, je to 30. 9. 2011,
aby sme niečo nezmeškali.
Primátor odpovedal poslankyni, že celý proces mešká. Na návrh poslanca Kočiša povedal, že
cyklochodník do Trenčianskej Teplej sa rieši a podľa jeho informácii musí byť minimálna šírka 2,5
metra, čo trasa nespĺňa a tiež i z hľadiska bezpečnosti. Poslancovi Strieškovi oznámil, že na
nezrovnalosti mu mohol odpovedať aj on.
Uznesenie č. 86/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vstup Mesta Trenčianske Teplice do
neziskovej organizácie: Trenčianska elektrická železnica, n.o.

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

21

19. Vstup Mesta Trenčianske Teplice do organizácie: Oblastná organizácia cestovného
ruchu Trenčianske Teplice

Primátor oboznámil poslancov s týmto materiálom. Informoval ich o novom zákone
o cestovnom ruchu, ktorý bude účinný od 1. 12. 2011. Hlavným rámcom tohto zákona je vytvorenie
oblastných organizácií cestovného ruchu s 50 tis. Prenocovaní za rok. Tieto organizácie je možné
tvoriť i s ďalšímí subjektmi z regiónu. Mesto Trenčianske Teplice sa nemusí spájať, pretože spĺňa
podmienku počtu prenocovaní, môže sa spojiť s podnikateľskými subjektmi. Následne by sa kreovali
orgány, ustanovujúce valné zhromaždenie bude viesť poverený starosta. Pomer organizácií je 50:50.
Doplnil ešte informáciu o princípe fungovania zákona o cestovnom ruchu - „koľko vložíš, toľko
dostaneš". Zo zákona je stanovená aj výška limitu - vyzbieranej dane za ubytovanie. Mesto chce
požiadať o financie na rok 2012, ministerstvo deklarovalo prísun finančných prostriedkov na pokrytie
nákladov už teraz vznikajúcich oblastných orgánov. Z tohto dôvodu je predložený materiál. Ďalšou
etapou bude rozprava s poslancami o sume, ktorú sme schopní vložiť. Na doplnenie uviedol primátor,
že v TSK sa rysujú dve oblastné organizácie cestovného ruchu - Trenčianske Teplice a v okolí Bojníc.
Následne otvoril primátor diskusiu.
Poslanec Kočiš sa zaujímal, či je štatistika prenocovaní v meste.
Primátor mu vysvetlil, že je ťažké určiť presný počet prenocovaní z dôvodu rôznej doby
prenocovaní. Na základe výpočtu bolo určených cca 250 tisíc prenocovaní, pričom sa poskytujú aj
zľavy občanom so ZŤP, deťom do 6 rokov a kúpeľným hosťom s pobytom plne hradeným poisťovňou.
Pre informáciu uviedol, že schválenie vstupu mesta je prvou záležitosťou, ďalšou dôležitou
vecou bude schválenie výšky finančných prostriedkov, ktoré budeme musieť v mesiaci december,
príp. január, aby sme mohli žiadať o financie. Tiež navrhol, že niektoré aktivity mestského úradu budú
presunuté na túto organizáciu, aj z dôvodu súčasnej finančnej situácie. Ktoré to budú, rozhodne MsZ.
Po ukončení diskusie požiadal primátor o prečítanie uznesenia a následné hlasovanie.
Uznesenie č. 87/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vstup Mesta Trenčianske Teplice do
organizácie: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanec Strieška dal návrh na 5-minútovú prestávku.
Po ukončení prestávky primátor pokračoval ďalším bodom programu dnešného rokovania MsZ.

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011 o úhradách, spôsobe určenia a
platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčianske Teplice

Primátor požiadal pani Savičovú, aby oboznámila prítomných s týmto materiálom.
Pani Savičová informovala, že Mesto Trenčianske Teplice poskytuje sociálne služby na
základe 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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Podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov verejný poskytovateľ stanovuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia
a platenia úhrady zmluvou v súlade s VZN obce, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
Sumy úhrad za poskytované sociálne služby stanovené VZN č. 1/2009 a VZN č. 4/2010 boli
prehodnotené z dôvodu pokrytia časti nákladov vynaložených na mzdové a materiálno technické
zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v meste.
Vzhľadom na to, že podmienky poskytovania sociálnych služieb v meste Trenčianske Teplice
sú doposiaľ upravené v dvoch samostatných VZN, zjednocuje sa uvedená problematika do jedného
VZN v súlade so zákonom o sociálnych službách a zákonom č. 551/2010, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý je účinný od 1.3.2011.
Návrh VZN bol dňa 12.10.2011 predmetom rokovania komisie pre zdravotníctvo asociálne veci.
Komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu navrhované VZN schváliť.
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 13.10.2011 a v rovnakom termíne zverejnený
v elektronickej podobe
na oficiálnej stránke mesta. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky.

Poslankyňa Žbirková, ako predsedníčka sociálnej komisii, povedala, že pán Ďuďák sa
zúčastnil na komisii, kde im vysvetlil problematiku z ekonomickej stránky. Iné riešenie nieje, preto je
potrebné navýšenie, s čím jednohlasne všetci členovia súhlasili.
Ďalší sa do diskusie nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 88/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor skonštatoval, že VZN bolo schválené.
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 o postupe a podmienkach pri
poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci
Mestom Trenčianske Teplice

Na požiadanie primátora podala informácie k tomuto návrhu pani Savičová. Mesto
Trenčianske Teplice poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanom mesta na základe Zásad
nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí, ktoré
schválilo Mestské
zastupiteľstvo uznesením č. 19/111/2004 dňa 09.03.2004. Z dôvodu zrušenia zákona č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci je potrebné postupovať pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
v zmysle § 15 a § 24 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
V návrhu VZN sú spresnené podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
stanovená konkrétna výška jednorazovej dávky v jednotlivých prípadoch ( napr. 1 posudzovaná
osoba, viac posudzovaných osôb - matka s 1 alebo viac deťmi, poberateľ dôchodku a pod.).
Návrh VZN bol dňa 12.10.2011 predmetom rokovania komisie pre zdravotníctvo asociálne
veci. Komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu navrhované VZN schváliť.
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 13.10.2011 a v rovnakom termíne zverejnený
v elektronickej podobe
na oficiálnej stránke mesta. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky, dodala pani Savičová.
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V diskusii položil otázky poslanec Kočiš: koľko ľudí sa uchádza o túto dávku v rámci
stanovených podmienok a aký je trend, či počet narastá alebo je stály.
Pani Savičová odpovedala, že zatiaľ je počet ľudí stabilný. Najväčší je počet ľudí poberateľov dávky v hmotnej núdzi, potom sú to občania so starobným dôchodkom. Celkovo je ich do
20 občanov ročne.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia a následne o hlasovanie.
Uznesenie č. 89/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2011 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní
sociálnej pomoci Mestom Trenčianske Teplice.

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice
Primátor uviedol, že Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo uznesením
č. 57/VIII/2011 zo dna 24. 8. 2011 Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice. Už pri schvaľovaní
upozorňoval primátor poslancov na prekročenie zákona a informoval ich o podaní tejto záležitosti na
preskúmanie na Okresnú prokuratúru v Trenčíne.
Okresná prokuratúra v Trenčíne napadla čl. 4 písm. b tohto VZN, pretože uvedená časť je
v rozpore s § 13 ods. 4,5, § 18d ods.1, ods. 2, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Návrh VZN č. 1/2011 bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta a na elektronickej úradnej tabuli v zákonom
stanovenej lehote 15 dní od 2.11.2011 do 18.11.2011. V stanovenej lehote neboli k nemu doručené
žiadne pripomienky.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Oriešek, ktorý sa pýtal na to, či sa poverení zamestnanci
určujú ad hoc, alebo na určitú kontrolu je poverený určitý človek, na ďalšiu kontrolu druhý človek.
Primátor odpovedal poslancovi, že môže byť aj tak, ako to on povedal. Druhý variant je, že na
výkon kontrol sa poverí zamestnanec z príslušného oddelenia, príp. si vyžiada asistenciu.
Poslanec Oriešek poznamenal, že z protestu prokurátora vyčítal, že túto kontrolu môže
vykonávať aj hlavný kontrolór.
Primátor uviedol, že primátor nemôže zo zákona poveriť hlavného kontrolóra, úlohy mu môže
ukladať MsZ. Doplnil, že úlohou hlavného kontrolóra je kontrolovať pracovníkovi vykonanie úlohy
v súlade s právnymi predpismi.
Zapojila sa aj JUDr. Bustinová, ktorá povedala, že hlavný kontrolór mesta má špecifické
postavenie zamestnanca mesta.
Poslankyňa Žbirková poukázala na časť zo zákona, ktorá hovorí, že hlavný kontrolór môže
vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ.
Prednosta MsÚ doplnil, že zákon hovorí o tom, že primátor má právomoc kontrolovať
prevádzky v meste. Protest prokurátora upozornil MsZ, že presiahlo svoju kompetenciu a nad rámec
zákona určili hlavného kontrolóra na výkon kontroly, čo nie je možné. Je to len formálna záležitosť,
dodal prednosta.
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Po ukončení diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 90/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a/ ruší uznesenie MsZ č. 57/VIU/2011 zo dňa 24.8.2011
b/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor skonštatoval, že VZN bolo prijaté.
23. Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 65/X/2011 zo
zasadnutia MsZ zo dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9. 11. 2011, ktorého výkon bol
pozastavený
Predkladateľ materiálu, poslanec Kočiš, uviedol, že mestské zastupiteľstvo využíva svoju
kompetenciu a právo na komplexné informovanie v zmysle uznesenia č. 65/X/2011 a potvrdzuje
uznesenie MsZ č. 65/X/2011 zo zasadnutie MsZ konaného dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9.
11. 2011.
Primátor dal poslancovi procedurálnu otázku, či ústne podané informácie pánom Ďuďákom
o finančnej situácií mesta boli dostačujúce alebo je to potrebné zaslať v písomnej podobe poslancom
a ak sa schváli toto uznesenie, bude nevykonateľné z dôvodu nedodržania termínu uvedeného v bode
č. 1
Poslanci Kočiš a Ďurmeková pripomenuli primátorovi, že on sám povedal, že môže tieto
informácie poskytnúť aj v elektronickej podobe. Preto o to požiadali.
K bodu č. 2 tohto uznesenia zvolil primátor stratégiu, že najskôr bude informovať ústne, aj pre
poskytnutie informácií občanom mesta a potom to doloží aj v písomnej forme.
Po upozornení poslanca Kočiša, že teraz poslanci potvrdzujú uznesenie, primátor povedal, že
môže povedať svoje stanovisko.
Primátor vysvetlil celú genézu odpredaja pozemku Zóny Stred. Prešiel rokovaniami finančnej
komisie, rokovaniami MsZ, zadefinovaním 27 podmienok, ktoré boli zapracované do inominátnej
zmluvy a následne ich prečítal.
Poslanci Kočiš a Ďurmeková prerušili primátora s odôvodnením, že to nieje bodom rokovania.
Primátor sa ich spýtal, či sa boja pravdy a povedal, že je to súčasťou bodu. Prednosta MsÚ
citoval časť z rokovacieho poriadku, z ktorého vyplýva iné postavenie primátora a iné poslancov pri
rokovaní MsZ.
Primátor upozornil poslankyňu Ďurmekovú na to, že jej nebolo udelené slovo a na
dodržiavanie rokovacieho poriadku.
Pokračoval ďalej v informovaní ku Zóne Stred. Uviedol, že do zmluvy boli zapracované aj
sankcie, uviedol na porovnanie ceny predajov od roku 2003 a vysvetlil rozdiel medzi utajovanými
skutočnosťami a obchodným tajomstvom.
Túto správu podal ústne z dôvodu, že cítil potrebu uviesť informácie na pravú mieru a z dôvodu
vyvrátenia mnohých klamstiev. Ak budú poslanci chcieť, tieto informácie im dodá aj písomne.
Pán Chyla uviedol, že primátor mal odstúpiť ešte na minulom MsZ, kedy urážal ženy.

25

Primátor opäť upozornil poslancov a občanov na dodržiavanie rokovacieho poriadku.
Hlavný kontrolór mesta požiadal primátora, aby sa neodkláňal od témy a dal hlasovať.
Primátor sa spýtal hlavného kontrolóra, ktorý článok rokovacieho poriadku porušil.
Hlavný kontrolór neodpovedal a následne poslanec Strieška požiadal o ukončenie rozpravy
a hlasovanie.
Po prečítaní návrhu uznesenia predkladateľom materiálu, pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 91/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach potvrdzuje uznesenie MsZ v Trenčianskych
Tepliciach č. 65/X/2011 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 28. 10. 2011
s pokračovaním dňa 9. 11. 2011, ktorého výkon bol pozastavený.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
24. Návrh na menovanie riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie Technických
služieb Mesta Trenčianske Teplice
Dňa 12. 8. 2011 bolo vyhlásené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Trenčianske
Teplice výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie Technických služieb mesta Trenčianske Teplice. Pre uchádzačov boli stanovené nasledovné
podmienky účasti vo výberovom konaní:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
prax v riadiacej funkcii min. 5 rokov,
manažérske schopnosti,
analytické, koncepčné a strategické myslenie,
znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti samosprávy,
schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, spoľahlivosť,
vysoká miera interaktívnej komunikácie a asertivity,
znalosť práce s výpočtovou technikou.

Za členov výberovej komisie boli menovaní:
Predseda:
Ing. František Sádecký
Členovia:
Ing. Martin Ďucľák
Ing. Eva Hackenbergová
Monika Pšenčíková
Martin Kebis
Obálky s prihláškami a dokladmi uchádzačov do výberového konania boli otvorené dňa
26. 9. 2011.
Výberová komisia skonštatovala, že všetci uchádzači splnili podmienky účasti vo
výberovom konaní. Na funkciu riaditeľa boli stanovené nasledovné kritériá hodnotenia:
•
•
•
•

efektívna komunikácia
manažérske schopnosti a zručnosti
charakteristika uchádzača
znalosť základných právnych predpisov súvisiacich s funkciou riaditeľa rozpočtovej
organizácie
Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo dňa 4. 10. 2011,
zostavila výberová komisia poradie úspešnosti uchádzačov nasledovne:
1. Ing. Karol Vojtáš
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2. Ing. Peter Janík
3. Ing. Michal Ondruš
Na základe vyhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia navrhuje
Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych Tepliciach vymenovať do funkcie riaditeľa Technických
služieb mesta Trenčianske Teplice, m. r. o. pána Ing. Karola Vojtáša, oboznámil primátor prítomných.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Kočiš. Chcel sa prihovoriť pánovi budúcemu riaditeľovi,
pánovi Vojtášovi, že by bol veľmi rád, keby sa medzi jeho priority dostal aj jeho stály záujem
o rozšírenie počtu pracovníkov venujúcich sa udržiavaniu čistoty v meste. Poprial mu, verí, že bude
zvolený, úspešnú komunikáciu nielen s Mestom Trenčianske Teplice, ale aj s MsZ.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 92/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach menuje Ing. Karola Vojtáša do funkcie
riaditeľa mestskej rozpočtovej
organizácie Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice
ku dňu 1. 12. 2011.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor tiež osobne zagratuloval pánovi Vojtášovi aj v mene poslancov MsZ k zvoleniu do
tejto funkcie.
25. Návrh na presun finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania a rezervného fondu
na pokrytie kapitálových výdavkov a Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011
v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a uznesenia MsZ č. 30/IV/2011

Primátor dlhšie vysvetlil materiál pre lepšie pochopenie. V súlade s § 10 ods. 6 a 7, § 14, § 15
ods. 2 a 3 a § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy") a v zmysle uznesenia MsZ Trenčianske Teplice č.
30/IV/2011, predkladá primátor mesta Mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh na prevod
finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta Trenčianske Teplice vo výške 122 500 € a
z rezervného fondu mesta Trenčianske Teplice vo výške 241 100 € a návrh rozpočtového opatrenia
v zmysle navrhovaného prevodu finančných prostriedkov, ktorým sa zvyšujú príjmy z finančných
operácií (prevod prostriedkov z peňažných mimorozpočtových fondov mesta).
Uznesením č. 27/111/2011 zo dňa 10.03.2011 MsZ v Trenčianskych Tepliciach schválilo
kapitálový rozpočet mesta na rok 2011 s nasledovnými ukazovateľmi:
•
•

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

4 533 561 €
4 431 646 €

Kapitálové príjmy v členení:
•
•

Príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 10 000 € - predaj mestských bytov do
osobného vlastníctva a v rámci exekučného konania
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív v celkovej výške 401 520 €, z toho
361 218,88 € predaj pozemkov Červené kopanice a 70 301 € predaj ostatných pozemkov
napr. pozemok na výstavbu obchodného centra
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•

Príjmy z transférov v rámci verejnej správy vo výške 4 092 041 € (poskytnutie finančných
prostriedkov z eurofondov a ŠR na schválené projekty)

K 16.11.2011 mesto Trenčianske Teplice vykazuje reálny kapitálový príjem sumárne vo výške
4 342,15 €, z toho:
•
•

Predaj pozemku vo výške 1 000 €
Odpredaj bytu vo výške 3 342,15 €

K16. 11. 2011 mesto
vykazuje pohľadávku - nenaplnený príjem v rámci refundácie
finančných prostriedkov z ukončených projektov v celkovej výške 42 073,03 €, z toho :
•
•

Projekt „Dračie dni" vo výške 15 274,48 €
Projekt „Rekonštrukcia ZŠ" vo výške 26 798,55 €

Mesto Trenčianske Teplice k 16. 11. 2011 vykazuje kapitálové výdavky na financovanie
nasledovných projektov:

1.

Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ" vo výške 28 209,01 €

2.

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Námestia T. G. Masaryka s kolonádou", ktorý bol
schválený MsZ v roku 2009

Financovanie projektu:
EÚ (85 %) a ŠR (10%) v sume 694 364,01 €
Mesto Trenčianske Teplice:

•
•
•

5 % spoluúčasť 36 545 € + 1 % (rozdiel DPH z 19% na 20%) v sume 42 687,15 €
Dofinancovanie (dočerpanie úveru) v sume 73030,89 €
Vlastné zdroje 5 187,77 €
Spolu realizovaná suma 815 269,82 €
T. č. je podaná žiadosť o platbu na základe dodávateľskej faktúry v sume 203 471,93 €, z toho:
EÚ (85 %) a ŠR (10%) v sume 191 687,52 €
Mesto Trenčianske Teplice: 5 % spoluúčasť 10 088,82 € + 1 % (rozdiel DPH z 19%
v sume 1 695,59 €
Celkové predpokladané výdavky na projekt v roku 2011 predstavujú sumu
3.
2011

na 20%)

1 018 741,75 €.

Projekt „Rekonštrukcia strechy na dome služieb NARCIS", ktorý bol schválený MsZ v roku

Na projekt bol v rozpočte mesta schválený kapitálový výdavok vo výške 8 500 €. Mestu bola na
základe žiadosti dňa 13.06.2011 MF SR poskytnutá účelová dotácia vo výške 10 000 €, kde
podmienkou bolo 10 %- né krytie z rozpočtu mesta, t.z. 1 000 €. Reálne náklady na rekonštrukciu
strechy predstavovali sumu 10 968 €.

4.
2008.

Projekt „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu KAŇOVÁ", ktorý bol schválený MsZ v roku
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V schválenom rozpočte na rok 2011 boli na projekt vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3 061 164
€ a na rok 2012 boli predpokladané výdavky v rámci viacročného rozpočtu na rok 2011 až 2013 vo
výške 3 061 162€
Financovanie projektu v roku 2011:
EÚ (85 %) a ŠR (10%) v sume 3 939 017,17 €
Mesto Trenčianske Teplice: 5 % spoluúčasť 196 433,93 €
Spolu realizovaná suma 4 135 451,10 €
T. č. je podaná žiadosť o platbu na základe dodávateľskej faktúry v sume

1 539 473,42 €, z toho:

EÚ (85 %) a ŠR (10%) v sume 1 466 242,32 €
Mesto Trenčianske Teplice: 5 % spoluúčasť v sume 73 231,10 €
Celkové predpokladané výdavky na projekt v roku 2011 predstavujú sumu
5 674 924,52 €.
Z daného stavu je zrejmé, že mesto má t.č. výpadok kapitálových príjmov na krytie
kapitálových výdavkov (5 % - né krytie) v rámci schválených projektov.
V zmysle § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto vytvára
rezervný fond vo výške určenej MsZ (schvaľuje Záverečný účet mesta) z prebytku hospodárenia
mesta, t.z. z prebytku na bežnom a kapitálovom rozpočte.
V zmysle § 10 ods. 6 a 7, § 14, § 15 ods. 2 a 3 a § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy na krytie výpadku kapitálových príjmov je možné použiť
mimorozpočtové peňažné fondy mesta.
O nakladaní so všetkými finančnými prostriedkami nakumulovanými v mimorozpočtových
peňažných fondoch mesta rozhoduje MsZ. Rozhodnutím MsZ o účelnosti použitia týchto fondov nieje
dotknutá dlhová zaťaženosť mesta vo vzťahu k EÚ, štátu, dodávateľom v rámci zmluvných vzťahov
ani vo vzťahu k občanom mesta.
Vychádzajúc z reálneho stavu kapitálového rozpočtu mesta k 16.11.2011 je nutné z hľadiska
dodržania finančnej disciplíny, t.z. úhrad dodávateľských faktúr v lehote splatnosti
v rámci
schválených projektov a dodržania zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami
mesta v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, riešiť daný stav a to
prostredníctvom rozpočtového opatrenia uvedeného v návrhu tohto uznesenia.
V prípade neschválenia prevodu týchto finančných prostriedkov hrozí stav, kedy by mesto
nedodržalo splatnosť dodávateľských faktúr v lehote splatnosti, čo by nieslo so sebou nasledovné
dopady:
Exekučné konanie zo strany dodávateľov
Sankcie zo strany riadiacich orgánov
Mesto by svojou platobnou neschopnosťou v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy muselo zaviesť v zmysle § 19 tohto zákona ozdravný režim a nútenú
správu
Primátor požiadal JUDr. Bustinovú o vyjadrenie sa k spomenutému súdnemu sporu.
JUDr. Bustinová uviedla, že v intraviláne Trenčianskych Teplíc sa viedlo 12 súdnych sporov
0 pozemky, resp. prinavrátenie vlastníctva, z ktorých jeden nebol úspešný pre Mesto Trenčianske
Teplice. Uviedla stručnú genézu sporu medzi Havelkovcami a Mestom Trenčianske Teplice, tento spor
stále prebieha na Krajskom súde v Trenčíne. O priebehu konania bude ďalej informovať MsZ a tiež
1 všetky možnosti ukončenia sporu.
Primátor povedal, že za posledné štyri roky mesto hospodárilo dobre, prebytok hospodárenia
bol presunutý do mimorozpočtového fondu - rezervného fondu, ktorý je možné použiť na výnimočné
situácie a pokrytie kapitálových výdavkoch. Keďže v tomto roku nastal výpadok kapitálových príjmov,
je nutné hľadať iné riešenie, resp. zdroje. Ak by nedošlo k presunu financií, mestu hrozí exekúcia od
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dodávateľa služieb z dôvodu neuhradenia faktúry, zablokovaniu účtov, hrozí riziko sankcií z riadiaceho
orgánu Ministerstva životného prostredia. Jediné možné riešenie je dočasný presun z dvoch fondov.
Toto bolo prerokované aj na finančnej komisii, a aj vďaka predsedovi komisie, komisia odporučila MsZ
schváliť tento prevod. Druhým riešením by bolo vzatie preklenovacieho úveru. Pre lepšie pochopenie
primátor nakreslil schému na tabuľu.
Následne sa rozprúdila diskusia, v ktorej sa hovorilo o súčasnej situácií, o trvaní projektu od
roku 2001 ešte za primátora Modranského, o tvorbe, možnosti využitia rezervného fondu a vrátenie
financií späť do fondu, o vplyve na životné prostredie - blízkosť k sídlisku, následky neschválenia
prevodu financií a následnom znemožnení podávať žiadosti o NFP z fondov EÚ.
Po jej ukončení primátorom, pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle § 10 ods. 6 a 7, § 14, § 15
ods. 2 a 3 a § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.
30/IV/2011:
1) prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta Trenčianske Teplice vo výške 122
500 € a z rezervného fondu mesta Trenčianske Teplice vo výške 241 100 € na krytie kapitálových
výdavkov - spolufinancovanie Mesta Trenčianske Teplice na projektoch 3.2.1. Uzavretie a rekultivácia
skládky odpadu „Kaňová, 3.3.27. Námestie T.G.Masaryka s kolonádou a 3.3.23. Rekonštrukcia
strechy „Narcis", ktoré mali byť kryté v rámci rozpočtu mesta na rok 2011 príjmami z predaja
nehnuteľností v celkovej výške 441 520 € a je predpoklad, že tieto príjmy nebudú v roku 2011
naplnené
2) rozpočtové opatrenie na základe bodu 1 tohto návrhu, ktorým sa zvyšujú príjmy z finančných
operácií (prevod prostriedkov z peňažných mimorozpočtových fondov) nasledovne:
- na podpoložke EK 454001 zvýšenie o 241 100 € s kódom zdroja 46
- na podpoložke EK 454002 zvýšenie o 122 500 € s kódom zdroja 46.
Po hlasovaní poslancov
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 7 (Ďurmeková, Kebis, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková), primátor skonštatoval,
že toto uznesenie nebolo schválené.
Primátor položil otázku poslancom, čo budeme robiť ďalej.

Poslankyňa Pšenčíková
neodsúhlasenie prevodu.

vyzvala

poslancov,

aby

povedali,

čo

ďalej

vzhľadom

na

JUDr. Bustinová vysvetlila poslancom situáciu bližšie, mesto bude musieť vrátiť finančné
prostriedky z fondov EÚ v plnej výške, hoci práce sú vykonané. Z toho vyplýva aj zostávajúci záväzok
voči dodávateľovi, ktorý práce vykonal. Pridajú sa aj súdne poplatky, účet za právnika, ktorý bude
zastupovať dodávateľa a tiež i súdne poplatky.
Prihovorila sa poslancom aj ako občan, nie pracovne. Povedala, že už nemá silu hovoriť, je to
zbytočné, vidí tu len dohodu medzi poslancami, ktorí si len odhlasujú. Ak idú prerokovávať takúto
závažnú vec, mali by sa kvalifikovane pripraviť, informovať sa na iných miestach, ak niekomu z úradu
nedôverujú.
Primátor sa spýtal poslanca Kebisa, prečo na finančnej komisii odporučil MsZ schváliť tento
presun a teraz sa zdržal pri hlasovaní a požiadal ho o vysvetlenie.
Poslanec Kebis odpovedal, že boli argumenty, ktoré ho presvedčili. Niektoré finančné
prostriedky sa neúčelovo použili, napr. majetok mesta dlhodobo budovaný bol predaný, financie sa
použili aj na koofinancovanie v sume cca 3 mil. €
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Primátor reagoval, že ide o nedorozumenie, pretože z celkovej dotácie 8 miliónov, koľko je 5
% koofinancovanie. Čudoval sa poslancovi a predsedovi finančnej komisie, že všetky investície boli
prerokovávané v komisii, podobne ako rozpočet. Vzhľadom na túto situáciu, poslanci úmyselne
poškodili mesto.
Prednosta MsÚ sa pýtal, prečo nepoužili rezervný fond, keď existuje? Je možné ho využiť
teraz, na takéto situácie je tvorený. Doplnil, že je právomocou MsZ schvaľovať uznesenia, nie je to
právomocou primátora. Týmto rozhodnutím poslanci ohrozili pitnú vodu v meste i samotný dôvod
fungovania kúpeľov. Tvrdil, že 40 rokov dopredu a 40 rokov dozadu nikto nič dôležitejšie nespravil pre
toto mesto.
Primátor povedal, že rozpočet, riešenie električky, založenie oblastnej organizácie cestovného
ruchu je momentálne bezpredmetné.
Poslankyňa Žbirková chcela povedať za seba, že je opatrná, nie je proti Tepliciam.
Poslankyňou je od roku 1994. Na dokreslenie pre občanov prečítala sumy, dodávateľa a predmet
faktúr s rôznymi sumami ešte z roku 2010. Podľa nej ide o veľké sumy. Pýtala sa, vzhľadom na
súčasnú krízu, či by napr. pri týchto vymenovaných službách nebolo možné ešte väčšie šetrenie.
Primátor vysvetlil poslankyni, že všetko sa týkalo bežných výdavkov. Z dôvodu ušetrených
financií bežného rozpočtu, sa financie nakumulujú a presúvajú do rezervného fondu. Doplnil
informácie ku všetkým spomínaným faktúram, všetky tieto „čísla" schválila v záverečnom účte. Nikdy
sa neopýtala otázku k niektorej položke pri schvaľovaní záverečného účtu, detto pri rozpočte.
Pán Ďuďák vysvetlil, že je povinnosťou mesta pri schvaľovaní rozpočtu vytvoriť rozpočet
členený po položkách, Mesto Trenčianske Teplice ho členíme ešte na podpoložky, je tam popísaný
každý prvok. Ďalej vysvetlil členenie rozpočtu na bežný a kapitálový účet, na výsledok hospodárenia,
ktorý musí byť vždy kladný.
Záverečný účet je súhrn celoročného hospodárenia v dvoch častiach - bežnej a kapitálovej časti.
JUDr. Bustinová zastupuje mesto od roku 1992 na základe plnej moci, zastupovala ho vo
všetkých sporoch, zažila nočné MsZ v Slovakii, aby sa zabránilo rozkrádaniu majetku. Túto prácu
vykonáva za peniaze, ale prácu odvádza ako najlepšie vie. Každý odpracovaná hodina je krytá
prácou, jej odbornosťou, sú tu jej nervy. Pre mesto vybojovala veľa majetku, Červené Kopanice,
Terezu, pozemkovo vysporiadala Zónu Stred, budovu MsÚ. Doposiaľ boli vždy zastupiteľstvá
nekompetentné, primátori nemali také ekonomické vedomosti, nepritiahli do mesta také finančné
prostriedky. Apelovala na poslancov, aby si uvedomili, že ohrozili mesto, mesto prestane fungovať,
bude ho riadiť niekto iný, oni už rozhodovať nebudú.

26. Rôzne
Pán Mano doplnil len perličku - autobus a 90 tis. €, ktoré mohlo mesto mať. JUDr. Bustinová
mu hneď argumentovala so sumou 70 tis. € za neschválené predaje mestských pozemkov.
Poslankyňa Pšenčíková sa pýtala hlavného kontrolóra mesta, či bolo niečo porušené, keď
kontroloval a dával stanovisko k záverečným účtom mesta.
Hlavný kontrolór odpovedal, že pripravuje stanovisko kZÚ, doposiaľ bolo všetko v naprostom
poriadku.
Poslankyňa Pšenčíková preto nerozumie, keď sa hovorí o minutí financií a porušení zákona,
je potrebné to skontrolovať a následne dať do poriadku.
Poslanec Ďurina súhlasil s JUDr. Bustinovou. Celý rok siedmi poslanci sú proti primátorovi,
prednostovi, ekonómovi a celému mestskému úradu, ktorí sa o seba potkýnajú. Túto situáciu
nespôsobil primátor ani prednosta, ale je spôsobená rozhodnutím MsZ. Zdá sa mu, že MsZ je
kontrolným úradom mestského úradu. Hlavný kontrolór doteraz nič konkrétne nezistil. V prípade, že si
niekto myslí, že primátor urobil niečo zle, dajte na neho trestné oznámenie. Hanbí sa za toto MsZ
a nechápe poslanca Kebisa, ktorý je bankár.
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Poslanec Strieška sa pýtal primátora, či bolo urobené verejné obstarávanie na Dom smútku
a či bola podpísaná zmluva s dodávateľom?
Primátor odpovedal, že ináč sa to ani nedá realizovať. Na túto otázku odpovedal poslancovi
Malkovi v bode Interpelácie, dodal, že zmluva je zverejnená na webovej stránke mesta.
Pani Krajmerová pripomenula poslancom, že dnes je rok od ich zvolenia. V sľube poslanca
sľúbili, že budú chrániť majetok mesta. Teraz chcú prišiť miliardy nám, našim deťom a vnúčatám na
krk. Navrhla, aby sa uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov a aby vám to zosobnili. Ona nemá
inžinierske ani ekonomické vzdelanie, ale pochopila tento princíp. Podľa jej názoru ich niekto riadi zo
zákulisia, je tu režisér, scenárista aj producent. Povedala im, aby si uvedomili, že ich zvolili ľudia, ale
nie preto, aby do roka zhodili primátora. Aj jeho volili ľudia. Celý rok neakceptujú vôľu občanov tohto
mesta, hája záujmy určitej skupiny, nevie, kto to je, v meste sa o tom hovorí.
Pani poslankyni Ďurmekovej povedala, že je hlúposť, že keď ju nevolila, nemá sa na ňu
obracať. Ak ste poslankyňou, ste zodpovedná za všetkých občanov od nemluvniat až po 99-ročného
pána Málika. Toto sú vážne veci. Požiadala hlavného kontrolóra, aby dal pozor na dodržanie
demokracie na zasadnutí MsZ. Povedala, že si dôrazne vyprosuje, aby ju poslanec Strieška oslovoval
„pani Olinka", dal na ňu trestné oznámenie, teda vie, ako sa volá. Opäť vyzvala poslancov, že ak
vedia, že boli zle použité financie, majú podať oznámenie na orgány činné v trestnom konaní.
Poslanec Strieška vyšiel z miestnosti.
Pani Takáčová opäť videla len osočovanie jeden druhého. Pánovi Kebisovi sa prihovorila, je
ekonóm, čuduje sa, že svojim kolegom nevysvetlil, čo sa stane s mestom a nechal sa presvedčiť
inými. Ak máte poslanci trochu pochybností a je to možné, hlasujte nanovo. Zabránite tak kolapsu
mesta. Uvedomte si, že jedným hlasovaním dávate mesto pod štátnu správu, odpísali ste nielen seba,
ale i mesto. Už nebudete rozhodovať, povedala poslancom.
JUDr. Bustinová požiadala každého poslanca, ktorý sa zdržal pri hlasovaní, o uvedenie
dôvodu a čo ďalej navrhuje robiť.
Poslanec Oriešek povedal, že o takom čase rozhodovať?
Primátor povedal, že odkedy členovia finančnej komisie odobrili tento prevod, od tohto času
na nič nové nestalo, finančná situácia je stále rovnaká. Podľa jeho názoru, títo poslanci nie sú
slobodní v rozhodnutiach.
Poslankyňa Žbirková vidí problém času, prečo to bol posledný bod, pýtala sa.
Pani Lauffová sa pýtala, prečo to neodôvodnia poslanci, pretože sa to týka nielen ich, ale
i občanov mesta. Toto ich rozhodnutie je desaťnásobná škoda ako je finančne naplnený fond.
Poslanec Kočiš sa spýtal na spôsob spolufinancovania, pokiaľ má správne informácie, tento
rok išlo o druhú úhradu. Zaujímal sa, ako bola postavená zmluva, aká je forma splácania a či môže
vidieť túto zmluvu.
Primátor mu odpovedal o komplikovanom procese projektov. Dodal, že požadovaná zmluva je
zverejnená na webovej stránke mesta. Doplnil mu i informáciu o rôznych problémoch s predlžovaním
lehôt, nepreplatení financií, škrtaní financií štátom. Dodal, že čerpanie prostriedkov z eurofondov je
jedinečnou príležitosťou pre mesta získať financie.
Poslankyňa Ďatková sa pýtala, či je možné zvetovať tento bod, požiadala o opätovné
vysvetlenie celej záležitosti, nakoľko si myslí, že poslanci nerozumejú týmto veciam. Poslankyňa
Žbirková uvádza sumy faktúr, ktoré s týmto nesúvisia. Teraz musíme riešiť súčasný stav, ak nie dnes,
napr. za dva dni.
Poslankyňa Pšenčíková požiadala o vyjadrenie sa k tejto situácií hlavného kontrolóra mesta.
Hlavný kontrolór mesta sa vyjadril, že bol za presun financií, ale nerozhodlo sa tak. Treba
nechať dva dni voľna, potom debatovať, vysvetľovať a potom zvolať MsZ.

32

Pán Ďuďák pripomenul poslancom, že od primátora chcú vysvetlenie
zodpovednosť. Položil im otázku, či sa aj oni vedia zodpovedať, dostali mandát.

a zároveň aj

JUDr. Bustinová dodala, že skládku Kaňovú už nevidí ako časovanú bombu len
z ekologického hľadiska. Je to veľmi zložitá problematika, vážna vec vzhľadom na kúpele v meste.
Poslanec Strieška odišiel z miestnosti.
Poslankyňa Žbirková sa priznala, že sa necíti dobre. Nebolo jej účelom poškodiť mesto.
Poukázala aj na ironické poznámky primátora, ktorý by mohol s nimi viac komunikovať. O hrozbe
nútenej správy sa dozvedela až od pána Ďuďáka na MsZ dňa 9. 11. 2011. Spýtala sa kontrolóra
mesta, či by bolo možné zrušiť uznesenie prijaté o 23. hodine.
Poslanec Ďurina odišiel z miestnosti.
Hlavný kontrolór odpovedal, že až na novo zvolanom MsZ.
Pán Mano dal návrh na vstup do rokovania s kúpeľmi o zaplatení rozdielu sumy za skládku,
z dôvodu, že sa pre nich robilo námestie.
Primátor dal k návrhu pána Mana protinávrh podnikateľmi na pešej zóne v tej istej veci.

vstup do rokovania so

súkromnými

Následne primátor ukončil bod Rôzne.

27. Záver

Primátor povedal, že všetky body dnešného programu boli vyčerpané. Poďakoval všetkým
poslancom a prítomným občanom za účasť a ukončil dnešné zasadnutie MsZ.

/
c ký

Overovatelia:

p. Monika Pšenčíková

p. Martin Kebis

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. novembra 2011

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

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

Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. novembra 2011

Uznesenie č. 68/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh:
stiahnuť bod č. 23 Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta priamym predajom
a nahradiť ho materiálom s názvom Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach
č. 65/XI/2011 zo zasadnutia MsZ zo dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9. 11. 2011, ktorého výkon
bol pozastavený.
Uznesenie č. 69/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Mestského

Uznesenie č. 70/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 24. 8. 2011 a zo
dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9. 11. 2011.
Uznesenie č. 71/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh:
doplniť do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012 Kontrolu dodržiavania
zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na
internete v Meste Trenčianske Teplice a ním založených organizáciách.

Uznesenie č. 72/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje návrh
hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.

Plánu kontrolnej činnosti

Uznesenie č. 73/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch následnej
kontroly majetku Mesta Trenčianske Teplice umeleckého charakteru.
Uznesenie č. 74/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch následnej
kontroly VZN Mesta Trenčianske Teplice, Smerníc primátora Mesta Trenčianske Teplice, Príkazov
primátora Mesta Trenčianske Teplice.

Uznesenie č. 75/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
infraštruktúrneho majetku mesta - objekt Narcis.

berie

na

vedomie

Informáciu

o stave

Uznesenie č. 77/XÍ/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie
investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice.

Informatívnu správu o

Uznesenie č. 78/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o stave
financovaných zo štrukturálnych nástrojov EÚ.

projektov

Uznesenie č. 79/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie
„Hodnotenie stavu zelene na sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach".

informatívnu

správu

Uznesenie č. 80/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh
v tomto znení:

- zmeniť bod b/

b/ schvaľuje pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať ďalším postupom pri obhospodarovaní lesov
vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v zložení:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta,
Ing. Anna Hudcovská - referent správy majetku mesta a zmluvných vzťahov,
poslanci MsZ.
Uznesenie č. 81/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a/ berie na vedomie informáciu o ďalšom postupe pri obhospodarovaní lesov vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice,
b/ schvaľuje pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať ďalším postupom pri obhospodarovaní lesov
vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v zložení:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta,
Ing. Anna Hudcovská - referent správy majetku mesta a zmluvných vzťahov,
poslanci MsZ.
Uznesenie č. 82/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy v
Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2010/2011.

Uznesenie č. 83/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2010/2011.
Uznesenie č. 84/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu
umeleckej školy Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2010/2011.

správu

Základnej

Uznesenie č. 85/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine
Základnej školy, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 86/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vstup Mesta Trenčianske Teplice do
neziskovej organizácie: Trenčianska elektrická železnica, n.o.
Uznesenie č. 87/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vstup Mesta Trenčianske Teplice do
organizácie: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice.

Uznesenie č. 88/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 89/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2011 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní
sociálnej pomoci Mestom Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 90/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a/ ruší uznesenie MsZ č. 57/VII1/2011 zo dňa 24.8.2011
b/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 91/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach potvrdzuje uznesenie MsZ v Trenčianskych
Tepliciach č. 65/X/2011 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 28. 10. 2011
s pokračovaním dňa 9. 11. 2011, ktorého výkon bol pozastavený.

Uznesenie č. 92/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach menuje Ing.
riaditeľa mestskej rozpočtovej
organizácie Technických služieb
ku dňu 1. 12. 2011.

V Trenčianskych Tepliciach 2. 12. 2011

Karola Vojtáša do funkcie
Mesta Trenčianske Teplice

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 22. 11. 2011

Ing.
Dagmar
Datková
68/XI/2011
69/XI/2011
70/XI/2011
71/XI/2011
72/XI/2011
73/XI/2011
74/XI/2011
75/X1/2011
77/X1/2011
78/XI/2011
79/XI/2011
80/XI/2011
8 l/XI/2011
82/XI/2011
83/XI/2011
84/XI/2011
85/XI/2011
86/XI/2011
87/XI/2011
88/XI/2011
89/XI/2011
90/XI/2011
91/XI/2011
92/XI/2011

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Proti
Za

Peter
Ďurina
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Proti
Za

Zuzana
Durmekov
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Zdržal sa
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

PhDr.
Marian
Kočiš

Martin
Kebis
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

-

Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Zdržal sa
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
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
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- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ

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

MUDr.
Roman
Oriešek
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Zdržal sa
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
Zdržal sa
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Monika
Pšenčíková
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zdržal sa
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Proti
Za

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

MUDr.
Darina
Zbirková
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

