Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 14.12. 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.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 22. 11. 2011 a zo dňa 30. 11. 2011
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
Návrh na zmenu člena dozornej rady v spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver

1. Otvorenie

Primátor mesta všetkých srdečne privítal a 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. Poslankyňa
Psotná ho informovala, že bude meškať.
Za overovateľov určil poslanca Malka a poslanca Orieška, za skrutátorky p. Hudcovskú a p.
Kresánkovú, za zapisovateľku p. Malkovú.

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.
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Poslanec Kočiš navrhol tieto zmeny v programe:
1. vložiť bod s názvom „Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych tepliciach č.
76/XI/2011 zo zasadnutia MsZ zo dňa 22. 11. 2011, ktorého výkon bol pozastavený, ako bod č. 5,
ostatné body posunúť,
2. stiahnuť bod č. 7 s názvom „Návrhu na zmenu člena dozornej rady v spoločnosti Termia
s.r.o. Trenčianske Teplice z dôvodu, aby sa zmeny riešili komplexne zmenou všetkých členov
dozorných rád vo všetkých organizáciách a materiál bol predložený na ďalšie rokovanie MsZ
a nahradiť ho bodom s názvom „Písomná informácia o stave Zóny Stred a sprístupnenie
zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov od r. 2007" a v priebehu rokovania MsZ dodať podklady
k potvrdenému uzneseniu č. 64/X/2011 k bodu uznesenia
č. a 21 Zaradiť a písomnou formou predložiť na najbližšie rokovanie MsZ osobitný bod
s názvom : Stav - „Zóny Stred" / prezentované zámery, podmienky a obmedzenia investičného
riešenia Zóny Stred zo strany mesta pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta
-Zóna Stred na rokovaní MsZ dňa 18.04.2007 - uznesenie č. 32/IV/2007, informovať o všetkých
zmluvách aj s dodatkami vrátane Inominátnej - na základe čoho sa podpisovali a na základe čoho sú
utajované, aké je súčasné plnenie zmlúv, zverejnenie všetkých zmlúv aj s dodatkami, vývoj a príčiny
nerealizovania projektu, uplatňovanie sankcií a výška doterajších úhrad, postoj mesta vo vzťahu k
projektu/ od r. 2007
Termín: najbližšie rokovanie MsZ
a bodu b/:
MsZ schvaľuje:
1.
Sprístupnenie všetkých utajených zmlúv poslancom MsZ bez uplatňovania protokolu
mlčanlivosti od r.2007
2.
Sprístupnenie všetkých Inominátnych zmlúv od r. 2007
3.
Sprístupnenie všetkých zmlúv, ktoré MsZ neschválilo uznesením, resp. nie sú v súlade so
schváleným uznesením MsZ od r. 2007
4.
Sprístupnenie všetkých dohôd a dodatkov od r. 2007
ako i bodu c/ tohto uznesenia:
MsZ žiada primátora mesta aby v zmysle vyššie uvedených bodov -1,2,3,4-, - písm./ b predložili MsZ
tieto materiály na prerokovanie.
Termín: najbližšie rokovanie zasadnutia MsZ.
Primátor reagoval na navrhovanú zmenu programu poslancom Kočišom takto:
ad1/ v prípade nedoplnenia člena dozornej rady Termia hrozí spoločnosti výmaz z Obchodného
registra a následné ďalšie problémy, ktoré môže uviesť pani riaditeľka Malíková. Dodal, že návrhy na
členov dozornej rady patria do kompetencie valného zhromaždenia spoločnosti Termia s.r.o.
ad2/ MsZ nemôže zadávať úlohy primátorovi mesta, nedovoľuje to Rokovací poriadok MsZ, z tohto
dôvodu bude tento bod ignorovať.
Poslanec Kočiš trval na predloženej zmene programu a požiadal primátora o začatie
hlasovania k zmene programu dnešného zasadnutia MsZ.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslanca Kočiša.
Uznesenie č. 95/XII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh:
1. vložiť bod s názvom „Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych tepliciach č. 76/XI/2011
zo zasadnutia MsZ zo dňa 22. 11. 2011, ktorého výkon bol pozastavený', ako bod č. 5, ostatné body
posunúť,
2. stiahnuť bod č. 7 s názvom „Návrhu na zmenu člena dozornej rady v spoločnosti Termia s.r.o.
Trenčianske Teplice"
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a nahradiť ho bodom s názvom „Písomná informácia o stave Zóny Stred a sprístupnenie zmlúv, dohôd
a všetkých dodatkov od r. 2007" a v priebehu rokovania MsZ dodať podklady k potvrdenému
uzneseniu č. 64/X/2011 k bodu uznesenia:
č. 1 písm. a/ ods. 2/ zaradiť a písomnou formou predložiť na najbližšie rokovanie MsZ
osobitný bod s názvom : Stav - „Zóny Stred" / prezentované zámery, podmienky a obmedzenia
investičného riešenia Zóny Stred zo strany mesta pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta
-Zóna Stred na rokovaní MsZ dňa 18.04.2007 - uznesenie č. 32/IV/2007, informovať o všetkých
zmluvách aj s dodatkami vrátane Inominátnej - na základe čoho sa podpisovali a na základe čoho sú
utajované, aké je súčasné plnenie zmlúv, zverejnenie všetkých zmlúv aj s dodatkami, vývoj a príčiny
nerealizovania projektu, uplatňovanie sankcií a výška doterajších úhrad, postoj mesta vo vzťahu k
projektu/ od r. 2007
Termín: najbližšie rokovanie MsZ
a bodu b/:
MsZ schvaľuje:
5.
Sprístupnenie všetkých utajených zmlúv poslancom MsZ bez uplatňovania protokolu
mlčanlivosti od r.2007
6.
Sprístupnenie všetkých Inominátnych zmlúv od r. 2007
7.
Sprístupnenie všetkých zmlúv, ktoré MsZ neschválilo uznesením, resp. nie sú v súlade so
schváleným uznesením MsZ od r. 2007
8.
Sprístupnenie všetkých dohôd a dodatkov od r. 2007
ako i bodu c/ tohto uznesenia:
MsZ žiada primátora mesta aby v zmysle vyššie uvedených bodov -1,2,3,4-, - písm./ b predložili MsZ
tieto materiály na prerokovanie.
Termín: najbližšie rokovanie zasadnutia MsZ.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Po prijatí pozmeňujúceho návrhu poslanci hlasovali za schválenie programu dnešného rokovania
MsZ.
Uznesenie č. 96/XU/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Mestského

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0.
3. Interpelácie
Primátor otvoril ďalší bod programu v nasledovnom poradí:

Interpelácie, do ktorého sa prihlásili poslanci

Poslankyňa Pšenčíková požiadala primátora o informáciu, či sa uskutočnilo ďalšie rokovanie
k električke.
Poslanec Strieška sa zúčastnil spolu s poslancom Kočišom a Malkom na výročnej schôdzi
Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len DHZ). Vypočul si mnohé
informácie o primátorovi, napr. že nechce prijať členov DHZ, rozprával sa s nimi len medzi dvermi;
nezdvíha im telefón. Pýtal sa, č i primátor takto funguje voči DHZ.
Poslanec Kočiš sa pridal k poslancovi Strieškovi. Potvrdil, že na schôdzi sa zúčastnilo asi 50
ľudí, bola tam napätá atmosféra, vypočuli si mnohé veci a príklady, i napr. nespokojnosť
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s primátorom, zníženie dotácie z grantu mesta primátorom mesta. Bolo cítiť pocit krivdy, nedostane sa
im ani normálne ľudské ocenenie, o finančnom sa ani nedá hovoriť. Primátor by mal zmeniť svoj
postoj voči členom DHZ, doplnil poslanec Kočiš. Pýtal sa, prečo sa nezúčastnili ani primátor a ani
zástupkyňa primátora na tejto schôdzi.
Primátor následne odpovedal poslancom:

Poslankyni Pšenčíkovej - uskutočnilo sa ďalšie kolo rokovaní k prevádzke električky. Situácia
je komplikovaná, prevod majetku do majetku mesta bol pozastavený. Dotknuté obce dostali ponuku na
prenájom elektrickej trate, strojov a budovy, čo však nerieši situáciu. Je to vhodné len ako dočasné
riešenie. Po dohode naše mesto vezme do nájmu len trať, ostatné zostáva v majetku ŽSR. Ďalšie
rokovania sa budú konať opäť o týždeň.
Poslancom Strieškovi a Kočišovi odpovedal spoločne:
- komunikácia s členmi DHZ je pravidelná už od roku 2007,
- z rozpočtu mesta je DHZ dotované sumou 8500,- €, na budove DHZ bola dokončená rekonštrukcia,
tiež bol zabezpečený nákup oblečenia pre hasičov,
- nespokojnosť hasičov bola vo finančnom nepodporení pri kolkárskom turnaji zo zdrojom mesta,
pretože táto činnosť nie je primárnou úlohou DHZ,
- z neúčasti na výročnej schôdzi bol primátor ospravedlnený z dôvodu, že sa nachádzal mimo mesta
Trenčianske Teplice,
- mesto naďalej podporuje DHZ - je pripravený projekt na ďalšiu časť rekonštrukcie budovy DHZ,
- j e zavádzaním, že primátor nepraje hasičom, poslanci nedostali od členov DHZ kompletné
informácie.

4. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22.11. 2011 a zo dňa 30.11. 2011

zastupiteľstva

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.
Poslankyňa Ďurmeková požiadala o stanovisko hlavného kontrolóra mesta k potvrdenému
uzneseniu MsZ č. 65/X/2011.
Hlavný kontrolór povedal, že v uznesení je uvedené, že MsZ žiada primátora o predloženie
materiálu na rokovanie MsZ. K ničomu to primátora nezaväzuje. Je na rozhodnutí primátora, ako sa
s tým vysporiada.
Po hlasovaní poslancov bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 97/XII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22. 11. 2011 a
zo dňa 30. 11. 2011.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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5. Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych tepliciach č. 76/XI/2011 zo
zasadnutia MsZ zo dňa 22.11. 2011, ktorého výkon bol pozastavený
Primátor požiadal predkladateľa materiálu o jeho predloženie.
Poslanec Kočiš uviedol, že viacerí poslanci MsZ v Trenčianskych Tepliciach s prekvapením
a počudovaním prijali rozhodnutie primátora mesta o vetovaní uznesenia MsZ č. 76/XI/2011, kedže
poslanci uznesením schválili ponechanie obrazov (hlavne maliara Jána Šándoru) v majetku mesta, ich
okamžité premiestnenie do priestorov MsÚ a odporúčali tematicky vhodné umiestniť do obradnej siene
a ďalších vhodných priestorov. Primátor mesta dostal od občanov mandát, aby chránil a zveľaďoval
majetok mesta, čo je v prípade majetku umeleckého charakteru - obrazov nie je podľa nášho názoru
naplnené. Priestory, v ktorých sú obrazy umiestnené nespĺňajú podmienky, ktoré by zabránili krádeži,
znehodnocovaniu obrazov - tieto sú dlhodobo neošetrované a neodborne uložené a o eventuálnom
požiari ani nehovoriac. Nechápeme a nemôžeme sa stotožniť s takýmto laxným a neprofesionálnym
prístupom primátora mesta. V zmysle poslaneckého sľubu a zdravého rozumu apelujeme na všetkých
našich kolegov poslancov MsZ, aby pochopili závažnosť situácie, podporili prelomenie veta
a napomohli zachovaniu tohto nášho kultúrneho dedičstva aj pre budúce generácie.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto materiálu. Na úvod uviedol, že niektorí poslanci tolerovali
niekoľko rokov uloženie obrazov tak, ako sú v súčasnosti uskladnené. Pýtal sa poslancov Kebisa
a Orieška, či osobne videli umiestnenie a stav obrazov. Dodal, že mesto nemá vhodnejšie priestory na
premiestnenie, súčasnú miestnosť považuje za jednu z najvhodnejších. Nebráni sa vyveseniu
vybraných obrazov do sobášnej siene. Doplnil informáciu pre poslancov, že momentálne prebieha
inventarizácia majetku mesta do 31. 12. 2011 a z tohto dôvodu nieje možné presúvať majetok.
Po krátkej diskusii poslancov a primátora o nových vhodných priestoroch na premiestnenie
obrazov, primátor požiadal poslankyňu Ďatkovú o prečítanie návrhu uznesenia a následne o hlasovanie
poslancov.

Uznesenie č. 98/XII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach potvrdzuje uznesenie MsZ v Trenčianskych
Tepliciach č. 76/XI/2011 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22. 11. 2011, ktorého
výkon bol pozastavený.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0.

Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske
Teplice

Primátor mesta podrobne vysvetlil poslancom MsZ a prítomným občanom tento predložený
návrh VZN vo viacerých úrovniach. Pre názornú ilustráciu ukázal príklady z praxe aj na tabuli. Na
doplnenie požiadal o poskytnutie informácií z dvoch organizácií, a to základnej školy a Technických
služieb mesta.
Po otvorení diskusie k tomuto bodu programu, sa rozbehla rozsiahla debata medzi
primátorom, poslancami a niektorými občanmi k predloženému návrhu VZN (viď priložené DVD).
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Po ukončení diskusie a pristúpili poslanci k hlasovaniu za jednotlivé predložené pozmeňujúce návrhy:
Pozmeňujúci návrh poslankyne Pšenčíkovei:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v tomto znení:
v čl. 5 Daň zo stavieb - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť - upraviť ročnú sadzbu
dane na výšku 3,40 €.
Hlasovanie:
Za: 1
Proti: 4 (Ďurmeková, Kebis, Oriešek, Žbirková)
Zdržal sa: 5 (Ďatková, Kočiš, Malko, Psotná, Strieška).
Poslanec Ďurina nehlasoval, nebol prítomný v miestnosti.

Pozmeňujúci návrh poslanca Orieška:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v tomto znení:
v čl. 5 upraviť ročnú sadzbu dane takto:
- bod 2/ daň zo stavieb - príplatok za podlažie

0,10 €

- bod 4/ daň za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

1,22 €

daň za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou

3,35 €

ostatné stavby

1,75 €

V čl. 14 bod 2/ zmeniť sadzbu poplatku za kalendárny deň

0,0501 €

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 2 (Ďurmeková, Strieška)
Zdržal sa: 4 (Ďatková, Kebis, Kočiš, Psotná).
Poslanec Ďurina nehlasoval, nebol prítomný v miestnosti.
Primátor skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté a pristúpili k hlasovaniu za pôvodný
návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 7(Ďurmeková, Kebis, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková)
Zdržal sa: 0
Poslanec Ďurina nehlasoval, nebol prítomný v miestnosti.
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Primátor skonštatoval, že všeobecne záväzné nariadenie nebolo prijaté.

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia
Primátor otvoril ďalší bod programu a uviedol, že Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Tepliciach schválilo uznesením č. 109/XI/2003 zo dňa 27. 11. 2003 Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Trenčianske Teplice č. 4/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
V záujme trvalého zlepšenia životného prostredia a vytvárania zdravých životných podmienok
a ochrany zdravia obyvateľov mesta Trenčianske Teplice, podľa § 5 ods.1 a § 6 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 137/2010
Z.z. o ovzduší a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, bol vypracovaný
návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2011.
Navrhovaným VZN č. 8/2011 sa upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území mesta Trenčianske Teplice a určuje výška
a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia,
v zmysle nového zákona o ovzduší ( zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, účinný od 1.6. 2010)
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 dňa 28.
11. 2011. V stanovenej lehote neboli k nemu doručené žiadne pripomienky.
Poslanci Kočiš a Strieška vyšli z miestnosti.
Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, pristúpili poslanci k hlasovaniu.

Uznesenie č. 99/XII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci Ďurina, Kočiš a Strieška nehlasovali, neboli prítomní v miestnosti.
Poslankyňa Ďurmeková navrhla 10 minútovú prestávku.

8. Písomná informácia o stave Zóny Stred a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých
dodatkov od r. 2007
Poslanci Strieška, Kočiš a Ďurina vošli do miestnosti.
Primátor požiadal predkladateľa materiálu o jeho predloženie. Poslanec Kočiš prečítal stručne
uviedol materiál a skonštatoval, že žiadny materiál doposiaľ poslanci nedostali. Doplnil, že poslanci
počuli aj stanovisko hlavného kontrolóra, že primátor mal tento materiál predložiť a aj to, že primátor
povedal na začiatku MsZ, že bude tento bod ignorovať.
Primátor mesta povedal, že neregistroval takého stanovisko hlavného kontrolóra.
Následne hlavný kontrolór oznámil, že v uznesení č. 65/X/2011 je definované, že „MsZ žiada
primátora mesta". Ako už uviedol, je na primátorovi, ako sa rozhodne.
Primátor ukončil tento bod programu.
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9. Rôzne
Do bodu Rôzne sa zapojila poslankyňa Pšenčíková, ktorá reagovala na slová poslanca
Kočiša. Z neúčasti na výročnej schôdzi sa ospravedlnila pánovi Koppovi. Na akcie chodí aj bez
pozvania už od roku 1990, a to z dôvodu záujmu o dianie a život v meste. Preto ho požiadala
o zváženie slov.
Chcela povedať aj to, že v médiách sa konala relácia s témou o zvyšovaní daní v mestách za
prítomnosti primátorov, predstaviteľov ZMOS-u i ministerstva. Aj v tejto relácií konštatovali, že situácia
je vážna, zvyšovanie daní je nevyhnutné z dôvodu, že zo ŠR financie neprídu a obce sa budú musieť
s touto situáciou vysporiadať sami.
Po jednohlasnom súhlase poslancov vystúpil pán Chyla, ktorý chcel pokračovať v načatej
diskusii s primátorom pri bode č. 7 z dôvodu, že bol obvinený primátorom i z dôvodu, že pani
Párnicová požiadala poslanca Kebisa o zistenie určitých informácií.
Primátor povedal, že sa koná rokovanie MsZ, nie diskusné fórum a ak nemá pán Chyla otázku
k spravovaniu vecí verejných, ukončil tento bod programu.
10. Záver
Vzhľadom k tomu, že sa vyčerpal program dnešného zasadnutia MsZ, primátor stručne zhrnul
výsledky dnešného zasadnutia MsZ a poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť
a zasadnutie MsZ ukončil.

PhDr. Štefan Š k u 11 é t y
rimátor mesta
primátor

Overovatelia:

Mgr. Dušan Malko

MUDr. Roman Oriešek

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
20 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 14. decembra 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 14. decembra 2011

Uznesenie č. 95/X1I/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh:
1. vložiť bod s názvom „Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych tepliciach č. 76/XI/2011
zo zasadnutia MsZ zo dňa 22. 11. 2011, ktorého výkon bol pozastavenýako
bod č. 5, ostatné body
posunúť,
2. stiahnuť bod č. 7 s názvom „Návrhu na zmenu člena dozornej rady v spoločnosti Termia s.r.o.
Trenčianske Teplice'1
a nahradiť ho bodom s názvom „Písomná informácia o stave Zóny Stred a sprístupnenie zmlúv, dohôd
a všetkých dodatkov od r. 2007" a v priebehu rokovania MsZ dodať podklady k potvrdenému
uzneseniu č. 64/X/2011 k bodu uznesenia:
č. 1 písm. a/ ods. 2/ zaradiť a písomnou formou predložiť na najbližšie rokovanie MsZ
osobitný bod s názvom : Stav - „Zóny Stred" / prezentované zámery, podmienky a obmedzenia
investičného riešenia Zóny Stred zo strany mesta pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta
-Zóna Stred na rokovaní MsZ dňa 18.04.2007 - uznesenie č. 32/IV/2007, informovať o všetkých
zmluvách aj s dodatkami vrátane Inominátnej - na základe čoho sa podpisovali a na základe čoho sú
utajované, aké je súčasné plnenie zmlúv, zverejnenie všetkých zmlúv aj s dodatkami, vývoj a príčiny
nerealizovania projektu, uplatňovanie sankcií a výška doterajších úhrad, postoj mesta vo vzťahu k
projektu/ od r. 2007
Termín: najbližšie rokovanie MsZ
a bodu b/:
MsZ schvaľuje:
1.
Sprístupnenie všetkých utajených zmlúv poslancom MsZ bez uplatňovania protokolu
mlčanlivosti od r.2007
2.
Sprístupnenie všetkých Inominátnych zmlúv od r. 2007
3.
Sprístupnenie všetkých zmlúv, ktoré MsZ neschválilo uznesením, resp. nie sú v súlade so
schváleným uznesením MsZ od r. 2007
4.
Sprístupnenie všetkých dohôd a dodatkov od r. 2007
ako i bodu c/ tohto uznesenia:
MsZ žiada primátora mesta aby v zmysle vyššie uvedených bodov -1,2,3,4-, - písm./ b predložili MsZ
tieto materiály na prerokovanie.
Termín: najbližšie rokovanie zasadnutia MsZ.
Uznesenie č. 96/XII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Program zasadnutia

Mestského

Uznesenie č. 97/XII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22. 11. 2011 a
zo dňa 30. 11. 2011.
Uznesenie č. 98/XI1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach potvrdzuje uznesenie MsZ v Trenčianskych
Tepliciach č. 76/XI/2011 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22. 11. 2011, ktorého
výkon bol pozastavený.
Uznesenie č. 99/XII/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

V Trenčianskych Tepliciach 22.12.2011

i \

r
primátor mesta

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 14.12. 2011

Ing.
Dagmar
Ďatková

Peter
Ďurina

Martin
Zuzana
Ďurmekov; Kebis

PhDr.
Marian
Kočiš

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

Monika
Pšenčíková

Ing.
Peter
Strieška

MUDr.
Darina
Žbirková

95/XII/2011

Proti

Proti

Za

Za

Za

Proti

Za

Za

Proti

Za

Za

96/XII/2011
97/XII/2011
98/XII/2011
99/XII/2011

Proti
Za
Proti
Za

Proti
Za
Proti
Nehlás.

Za
Za
Za
Za

Za
Za
Za
Za

Za
Za
Za
Nehlás.

Proti
Za
Proti
Za

Za
Za
Za
Za

Za
Za
Za
Za

Proti
Za
Proti
Za

Za
Za
Za
Nehlás.

Za
Za
Za
Za

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

