Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 27. júna 2012 s pokračovaním dňa 28. júna 2012

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

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

£ 15.w
16."
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. apríla 2012
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011
Poskytnutie priameho úveru na úhradu refundačných faktúr v rám ci ukončenia projektu
Mávrh Všeobecne záväzného nariadenia c; xx/2012 &podmienkach poskytovania sCeiálri$:ch j;
služieb, určenia sum y úhrady a platenia úhrady z sociálne služby poskytované v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2012 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice
Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice
Návrh na predaj nehnuteľného m ajetku vo vlastníctve mesta - novovytvorený pozemok KN-C
pare. č. 1226/9
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku - lesných
pozemkov vo vlastníctve mesta
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - Štatút mesta Trenčianske Teplice
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - uvádzanie osobných údajov priamo v uzneseniach M sZ
Informatívna správa (wnve&tičnwv zámere spoločnosti Termia s^.o. ^renčgmsHg Teplice II.
Konanie vo veci ochrBny v&rejn&ho zžujmu voči poslancovi M s z: MUÓr. Rómaňôvi Orieškoví
v zmysle č i 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
Záznam z následnej kontroly dodržiavanie zákona č . 211/2.000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou
zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na internete v meste Trenčianske Teplice s ním
založených organizácií
Žiadosť Ing. Ivana Chylu, hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice o súhlas Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach o vykonávanie činnosti v riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánoch zbrojného priemyslu v SR
Informácia o podozrení z protiprávneho konania pri nakladaní s majetkom mesta Trenčianske
Teplice, uznesenie č. 39/IV/2002 zo dňa 29. 4. 2002
Rôzne
Záver

1.

Otvorenie

Dnešné zasadnutie otvoril primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnila sa poslankyňa
Monika Psotná, ktorá však nakoniec prišla na rokovanie MsZ.
Za overovateľov zápisnice určil primátor poslankyňu Moniku Pšenčíkovú a poslanca Pavla
Hollého, za skrutátorky Martinu Fialovú a Annu Hudcovskú, zapisovateľkou bola Erika Malková.

2.

Schválenie Program u zasadnutia mestského zastupiteľstva

S pozmeňujúcim návrhom k programu dnešného zasadnutia MsZ sa prihlásila poslankyňa
Zuzana Ďurmeková, a to v tomto znení:
1.
2.

Vypustiť body č. 8 , 10 a 20 a
Doplniť nové dva body - Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti
Termia s. r o. Trenčianske Teplice a Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady
v spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice s.r. o.
v tomto poradí:
1.
2.
3.
4.

5.

6

.

7.
.
9.
8

10.
11.
£

p

r,
*12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianňkych.Tepliciach zo dňa 25. aprlŕa 2012 j
‘•‘i
?
J‘N ávrh’Všeobecne záväzného nariadenia c. xx/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady z sociálne služby poskytované v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - Štatút mesta Trenčianske Teplice
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - uvádzanie osobných údajov priamo v uzneseniach MsZ
Informatívna správa o investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice II.
Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske
Teplice
Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti Televízia Trenčianske
Teplice s.r.o.
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu voči poslancovi MsZ MUDr. Romanovi Orieškoví
v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií vengjnýqte funkcionárov
«
£
(■
Návrh Plánu kontrolnéj činfiosti nlavŕfého kontrolóra na II. polrok 2 0 ;i'2
Záznam z následnej kontroly dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou
zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na internete v meste Trenčianske Teplice s ním
založených organizácií
Žiadosť Ing. Ivana Chylu, hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice o súhlas Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach o vykonávanie činnosti v riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánoch zbrojného priemyslu v SR
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011
Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice
Poskytnutie priameho úveru na úhradu refundačných faktúr v rámci ukončenia projektu
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku - lesných
pozemkov vo vlastníctve mesta
Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver
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Poslankyňa Monika Pšenčíková informovala prítomných, že materiál na MsZ - Vyhodnotenie
pripomienok k VZN o majetku mesta- jej bol doručený v nedeľu o 16,45 hod., pričom mladí chlapci
vstúpili na súkromný pozemok. Z tohto dôvodu požiadala spracovateľov tohto materiálu o slušnosť,
o telefonickom oznámení o distribúcií materiálu vopred, prípadne sm s správou na prevzatie si
materiálu.
Poslanec Marian Kočiš, ako spracovateľ tohto materiálu, povedal faktickú poznámku, že
materiály na MsZ roznášajú príslušníci MsP, vopred im tiež neoznamujú a že poslankyňu Moniku
Pšenčíkovú hľadali na adrese trvalého pobytu.
Poslankyňa Monika Pšenčíková povedala, že s roznosom a ponechaním materiálov na adrese
trvalého pobytu nemá problém.
Primátor požiadal predkladateľku pozmeňujúceho návrhu poslankyňu Zuzanu Ďurmekovú
o zdôvodnenie zmien v programe, uviedol príklad predaja pozemku pánovi Rastislavovi Podivinskému
alebo VZN o dočasnom parkovaní automobilov v meste, nakoľko sa plánuje realizácia projektu.
Poslankyňa Zuzana Ďurmeková poznamenala, že len navrhuje stiahnutie týchto bodov
z programu dnešného zasadnutia MsZ.
Primátor požiadal predkladateľku o prečítanie návrhu uznesenia. Po jeho prečítaní upozornil,
že niektoré body zaradí do bodu Rôzne.
Poslanec Reter-.Ďurina sa spýtal, zakéhjô dô|O du‘| a rrtôní program. Uviedol, žď: materiály:;
pripravujú zatfiestnänci MsÚ a myslí si, že ich práca je tým podcenená. Už rok a pol sa neustále mení
program MsZ, čo sa počas minulých volebných období nestávalo.
Poslankyňa Monika Psotná sa spýtala hlavného kontrolóra mesta, či môže primátor po
prečítaní návrhu uznesenia udeliť slovo poslancovi.
Hlavný kontrolór odpovedal, že rozprava by nemala byť, zasadnutie však vedie primátor
mesta, dodal.
Poslankyňa Darina Žbirková požiadala o schválenie návrhu programu a povedala, že
rozhodnutie o zmene programu nie je protizákonné.

ich

Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu za tento návrh a na základe hlasovania bol prijatý
tento návrh:

ť*

Uznesenie č. 29/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v T$?nčianskyph Tepliciach schvaľuje
zastupiteľstva v Trenčianskych T e rc iá c h v toínto poradí:
1.
2.
3.

P r^ ra m ; zapadnutia

Mestského

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. apríla 2012
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady z sociálne služby poskytované v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
5. Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
6 . Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - Štatút mesta Trenčianske Teplice
7. Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - uvádzanie osobných údajov priamo v uzneseniach MsZ
8 . Informatívna správa o investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice II.
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Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske
Teplice
10. Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti Televízia Trenčianske
Teplice s.r.o.
11. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu voči poslancovi MsZ MUDr. Romanovi Orieškoví
v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
13. Záznam z následnej kontroly dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou
zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na internete v meste Trenčianske Teplice s ním
založených organizácií
14. Žiadosť Ing. Ivana Chylu, hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice o súhlas Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach o vykonávanie činnosti v riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánoch zbrojného priemyslu v SR
15. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011
16. Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice
17. Poskytnutie priameho úveru na úhradu refundačných faktúr v rámci ukončenia projektu
18. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku - lesných
pozemkov vo vlastníctve mesta
19. Interpelácie poslancov
20. Rôzne
21. Záver
w
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Hlasovanie:
9

.

Za: 6
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 1 (Hollý)

3.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. apríla 2012
Primátor mesta požiadal hlavného kontrolóra o stručné uvedenie tohto materiálu.

Hlavný kontrolór v krátkosti informoval o stave a plnení jednotlivých uznesení z MsZ prijatých
dňa 25. 4. 2012.

ri

Do diskusie k tomuto materiálu sa nik z prítomných neprihlásil, preto primátor požiadal
o prečítanie návrhu uznesenia,
^

* Uznesenie č. 30/V1/2012

®

5
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S
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. 4. 2012.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určenia sum y úhrady a platenia úhrady z sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
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Primátor mesta stručne uviedol tento návrh VZN. Dňa 22.11.2011 bolo schválené VZN č.
5/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice. S účinnosťou od 01.03.2012 bol schválený zákon č. 50/2012
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Zmena v návrhu VZN §10 „odľahčovacia služba“ spočíva v to m , že sa znižuje suma úhrady
a stanovuje sa v súlade s § 4 ods. 1 (opatrovateľská služba) a v súlade s § 7a až 7d (zariadenie pre
seniorov) tohto VZN. Zmena v návrhu VZN §12 „osobná starostlivosť o dieťa“ spočíva vtom , že sa
znižuje suma úhrady a stanovuje sa v súlade s § 4 ods. 1(opatrovateľská služba) tohto VZN. Ostatné
zmeny v návrhu VZN sa týkajú doplnenia alebo zmien v znení zákona č. 50/2012 Z. z. , ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách.
Poslankyňa Darina Žbirková, ako predsedníčka Komisie zdravotníctvo a sociálne veci pri MsZ,
doplnila, že ide o zosúladenie VZN so zákonom, tento návrh bol prerokovaný na komisii so záverom že komisia odporúča schváliť takto predložený návrh VZN.
Na základe hlasovania poslancov bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 31/VI/2012
Mestské, zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariademe č. ■.
© poďŕhienkSach 'poskytovania sociálnych Služieb, uróeniä sumy úhrady a platenia úh ráči y za
sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.

2/2012

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou
prokuratúrou v Trenčíne
- VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach

Primátor požiadal prednostu MsÚ o predstavenie tohto materiálu. Prednosta uviedol, že dňa
12.4.2011 bolo prokurátorom Oteresn^j prokuratúry Trenčín podaný unpzorj^eniefo na porušenie
ustanovenia § 2, § 3 ods. 1,*§ ľ r o d s . 1 pfem. a) - f), § 12 ods. 2 fffsm.T)) Z i& oná'č. 178/98 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Prokuratúra namieta,
že VZN č. 3/2006 schválené dňa 11.5. 2006 uznesením č. 43/V/2006 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Trenčianske Teplice je neaktuálne vo
viacerých jeho častiach a navrhuje jeho novelizovanie v súlade s platnými právnymi predprsmi.
Doplnil, že z upozornenia prokurátora vyplýva pripraviť novelizáciu tohto VZN , resp. jeho zrušenie
a na najbližšom zasadnutí MsZ bude predložený návrh nového VZN.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nik z prítomných poslancov
neprihlásil, preto prim átor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 32/V1/2Q12

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie upozornenie prokurátora na
porušenie ustanovenia § 2, § 3 ods 1, § 11 ods. 1 písm. a) - f), § 12 ods. 2 písm. b) Zákona č. 178/98
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. Pd 60/12-3 zo
dňa 05.04. 2012.
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5.

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: O
Zdržal sa: 1 (Ďurmeková)

6.

Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly
prokuratúrou v Trenčíne - Štatút mesta Trenčianske Teplice

vykonanej

Okresnou

Dňa 12.4.2011 bolo prokurátorom Okresnej prokuratúry Trenčín podané upozornenie na
porušenie ustanovenia § 11 ods. 4, § 11b, § 12, §13, §14, §16 a §25 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Prokuratúra namieta, že Štatút mesta Trenčianske Teplice schválený dňa 31.03.
2003 uznesením č. 23/III/2003 je neaktuálny vo viacerých jeho častiach a navrhuje jeho novelizovanie
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Predmetná neaktuálnosť Štatútu mesta Trenčianske Teplice je spôsobená počtom novelizácii zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento zákon bol od roku 2003
novelizovaný celkovo 20 krát. Mesto Trenčianske Teplice neupravovalo znenie štatútu s jednotlivými
novelami zákona o obecnom zriadení avšak v prípade rozporu medzi zákonom a znením štatútu
postupuje v súlade so zákonom, pričom takto dotknuté časti štatútu sú automaticky neplatné.
Predmetné upozornenie prokurátora sa týka najmä zosúladenia kompetencií primátora a mestského
zastupiteľstva s aktuálne platnou legislatívou. Kompetencie týchto orgánov mesta , boli totiž
predmetnými:$ovefeácišjmi zákona dotknuté najviac, vyšvetll.k materiálu prednosta MsÚ. '.i
*
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Marian Kočiš, ktorý už v minulosti upozorňoval na potrebu
novelizácie štatútu mesta. Spýtal sa primátora, prečo počas šiestich rokov kedy je primátorom a má
množstvo odborných pracovníkov a konzultuje aj s právnikmi, sa nezaujímal o zmenu štatútu.
Primátor mesta vysvetlil poslancovi, aký je rozdiel medzi upozornením prokurátora
a protestom prokurátora a tiež poukázal na jeho niekoľkoročný mandát poslanca a žiadny návrh na
zmenu štatútu.
Po ukončení
o hlasovanie.

diskusie

požiadal

primátor

o prečítanie

návrhu

uznesenia

a následne

ť*

Uznesenie č. 33/VI/2012
f:
JK
%
v
0
í
9
£
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepnčiach
berie na vedomié upozornenie prokurátora na
porušenie ustanovenia § 11 ods. 4, § 11b, § 12, §13, §14, §16 a §25 Zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení č. Pd 58/12-3 zo dňa 04.04. 2012.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ďurmeková, Kočiš)
7.

Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou
prokuratúrou v Trenčíne - uvádzanie osobných údajov priam o v uzneseniach MsZ

Primátor informoval prítomných, že dňa 12.4.2011 bolo prokurátorom Okresnej prokuratúry
Trenčín podané upozornenie na porušenie ustanovenia § 42, ods. 2 Zákona č. 165/1995 Z.z.
Katastrálny zákon. Prokuratúra namieta, že zmluva, verejná listina alebo iná listina podľa
Katastrálneho zákona obsahuje označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam, ak ide o fyzickú osobu,
meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide
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o právnickú osobu, názov, sídlo, a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné
údaje. Kontrolované schvaľujúce uznesenia Mestského zastupiteľstva Trenčianske Teplice boli
postihnuté neurčitosťou týkajúcou sa vymedzenia nadobúdateľov - dátumom narodenia a rodným
číslom a neurčitosťou týkajúcou sa určenia uskutočnenia času predaja.
Keďže predmetné upozornenie sa netýka len samosprávy Trenčianskych Teplíc, ale i ďalších
kontrolovaných subjektov Mesto Trenčianske Teplice bude žiadať príslušné inštitúcie o metodické
usmernenie ako má v obdobných prípadoch postupovať, keďže uvádzanie osobných údajov, akým je
rodné číslo priamo v uzneseniach, je v rozpore so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.
Máme zato, že uznesenie mestského zastupiteľstva musí byť verejne sprístupnené, a preto nie je
možné, aby boli osobné údaje (konkrétny identifikátor, ktorý je možno priradiť ku konkrétnej fyzickej
osobe) uvedené priamo v uznesení Mestského zastupiteľstva. Mesto Trenčianske Teplice neporušilo
katastrálny zákon, keďže potrebné osobné údaje boli už súčasťou Kúpnej zmluvy, resp. návrhu na
vklad do Katastra nehnuteľností. Bez zákonom stanovených údajov by Katastrálny úrad nemohol
vykonať zmenu vlastníka danej nehnuteľnosti.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Zuzana Ďurmeková, ktorá dala do pozornosti občanom
mesta intenzitu prerokovávaní upozornení a protestov prokurátorom na rokovaní MsZ, čo je aj jedným
z dôvodov, prečo sťahujú niektoré materiály. Ďalej poslankyňa uviedla niektoré záležitosti
s pripravovanými materiálmi a zasadnutím komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a VO, na čo
ju primátor upozornil, že toto upozornenie prokurátora nesúvisí s prípravou materiálov pracovníkmi
MsÚ.

Uznesenie č. 34/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie upozornenie prokurátora na
porušenie ustanovenia § 42, ods. 2 Zákona č. 165/1995 Z.z. Katastrálny zákon č. Pd 57/12-3 zo dňa
04.04. 2012.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ďurmeková)
8.

Informatívna správa o investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o.
Teplice II.

Trenčianske

'
Primátor k tejto infoitnatívíiej J právl' povedal, že centrálna Ŕotolŕa SlvP 15*8 Trenčianske
Teplice na sídlisku bola spustená do prevádzky v roku 1978. Zásobuje teplom a teplou úžitkovou
vodou 50 objektov, z toho je viac ako 1200 bytov, základnú a materskú školu, 2 obchodné prevádzky
a 2 administratívne budovy.
Teplovodné rozvody ústredného kúrenia a teple] úžitkovej vody boli budované na Sídlisku SNP
od roku 1963, kedy sa postavili prvé obytné domy. Postupne pri výstavbe sa realizovali ďalšie trasy
rozvodov, najviac v rokoch 1972 - 1978, čím sa vytvorili 4 samostatné vetvy, posledná v roku 1991 1993. Najstaršia časť rozvodov je už na viacerých miestach opotrebovaná, čo si vyžaduje častejšie
opravy. Z tohto dôvodu je už potrebné začať s ich postupnou výmenou za modernejšie, predizolované
potrubia, ktoré zabránia únikom tepla z rozvodov.
Vzhľadom k vyššie uvedeným informáciám o uvedení kotolne a rozvodov kúrenia a teplej
vody do prevádzky, ako aj v záujm e ďalšieho bezpečného prevádzkovania celého systému je
nevyhnutné v čo najkratšom období začať s modernizáciou a rekonštrukciou jestvujúcej infraštruktúry.
Termia s.r.o. si z tohto dôvodu nechala vypracovať odborný posudok. Tento Vám bol
odovzdaný na osobnej prezentácii, na ktorej ste sa mali možnosť zúčastniť dňa 2 0 . 1 0 . 2 0 1 1 .
Následne sa uskutočnilo pracovné stretnutie s poslancami MsZ dňa 9. 5. 2012.

V
súvislosti s investičným zámerom spoločnosti Termia s.r.o. prichádzajú do úvahy dve úrovne
riešenia - plynová kotolňa a kotolňa na biomasu (drevnú štiepku) a priblížil aj alternatívy financovania.
Následne požiadal o názory jednotlivých poslancov.
Ing. Malíková, riaditeľka spoločnosti Termia informovala poslancov MsZ o stave kotolne,
o dalších možnostiach a nových návrhoch riešenia.
Do diskusie sa zapojili aj poslanci p. Peter Strieška, Zuzana Ďurmeková, Marian Kočiš, Darina
Žbirková a spolu aj s primátorom mesta diskutovali najmä o financovaní tohto plánovaného
investičného zámeru. S návrhom na usporiadanie malého referenda pre občanov na sídlisku SNP
o rozhodnutí z dvoch variantov - plynová kotolňa alebo kotolňa na biomasu a krátkeho zhodnotenia
návrhu pani riaditeľkou Ing. Malíkovou vystúpil poslanec Pavol Hollý. Primátor mesta dal návrh na
vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by sa zaoberala touto problematikou. Po odsúhlasení
navrhovanými členmi, poslanci pristúpili k hlasovaniu za tento pozmeňujúci návrh primátora mesta:
Uznesenie č. 35/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pracovnú komisiu v zložení:
Ing. Vlasta Malíková, Ing. Pavol Hollý, Ing. Peter Strieška, PhDr. Marian Kočiš a PhDr. Štefan Škultéty.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti:0
Zdržal s k o

:ŕ

Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté a požiadal o prečítanie návrhu uznesenia k tomuto
bodu programu MsZ.
Po jednohlasom schválení poslancov bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 36/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
berie na vedomie Informatívnu správu o
investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice II.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti:0
Zdržal sa:0

Trenčianske Teplice
Po výzve primátorom mesta stručne uviedla tento materiál poslankyňa Zuzana Ďurmeková.
Poslankyňa povedala, že materiál nie je nový, je totožný s bodom predloženým na rokovanie MsZ dňa
31. 5. 2012.
Prečítala dôvodovú správu. Vzhľadom k tomu, že Ing. Jarmila Mikušová sa listom zo dňa 2.
1 1 . 2011 vzdala členstva v dozornej rade spoločnosti Termia s.r.o. a ďalším členom uplynulo funkčné
obdobie, je potrebné určiť/zvoliť nových členov.
Valné zhrom aždenie Termie s.r.o. Trenčianske Teplice schválilo nasledovných členov:
1. p. Monika Pšenčíková - predsedníčka
2. Ing. Dagmar Ďatková - člen
3. Ing. Peter Strieška - člen.

V
zmysle § 11 ods. 4 písm. I/ zákona č. 389/1990 Zb- o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a Č. 13 ods. 2 písm. k/ Štatútu mesta Trenčianske Teplice „mestskému zastupiteľstvu je
vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh
primátora vym enúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti
8

a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
účasť mesta v právnickej osobe “ .
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Prihlásil sa poslanec Marian Kočiš, ktorý podal pozmeňovací návrh na zmenu zloženia
členova dozornej rady takto:
Ing. Hollý - predseda, Ing. Strieška a Ing. Vyslúžil členovia.
Dôvodom zmeny zloženia členov dozornej rady bola ich odbornosť a transparentnosť.
Primátor upozornil poslanca Mariana Kočiša, že návrh na členov DR môže dať len primátor
mesta, nie poslanec MsZ.
Po krátkej diskusii poslancov a primátora požiadal poslanec Marian Kočiš o vyslovenie
súhlasu s menovaním do dozornej rady poslanca Pavla Hollého.
Na základe nesúhlasu s návrhom na menovanie za predsedu dozornej rady a návrhu na
zmenu predsedu dozornej rady - poslanca Petra Striešku, poslanec Marian Kočiš stiahol svoj pôvodný
návrh a dal nový návrh, a to:
*,
i
i"
■>
;
Ing. Striešfcši - predseda, členovia: Ing. HcMý a fng. Vyslúžil

r'
■>

E

K menovaniu členov dozornej rady sa vyjadrila aj riaditeľka spoločnosti Termia, Ing. Malíková,
ktorá upozornila na konzultáciu návrhu členov dozornej rady s primátorom mesta a vysvetlila
poslancom, že neschválením členov DR môžu vzniknúť právne problémy spoločnosti Termii.
Do diskusie sa zapojila aj JUDr. Bustinová, ktorá vysvetlila poslancom porušenie zákona a
vážnosť situácie z právneho hľadiska.
Po ďalšej krátkej diskusii poslancov, Ing. Malíkovej a primátora mesta, poslankyňa Zuzana
Ďurmeková stiahla tento bod z programu dnešného rokovania MsZ.
Poslanec Pavol Hollý navrhol 10- minútovú prestávku, ktorú poslanci jednohlasne odsúhlasili.
Po ukončení prestávky primátor pokračoval podľa schváleného programu rokovania MsZ.

* 10*

Návrh na vym enďianit" n M ý c fč členov
Trenčianske Teplice, sr.o.

dozornej rady

£ sp&íočnôsti

Televízia

Predkladateľka materiálu poslankyňa Zuzana Ďurmeková stiahla tento bod z programu
rokovania MsZ,

11.

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu voči poslancovi MsZ MUDr. Romanovi
Orieškoví v zm ysle čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujm u p ri výkone funkcií verejných funkcionárov

Primátor stručne vysvetlil, že konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a
zamedzenia rozporu záujm ov vykonáva obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov
uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) zákona č. 357/2004 Z.z.. Orgán, ktorý uskutočňuje konanie
podľa uvedeného, začne konanie, ak verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo
obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom.
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Po otvorení diskusie sa vyjadrila aj predsedníčka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mesta pri MsZ, poslankyňa Monika Pšenčíková, ktorá pripomenula, že
takého situácie vznikli aj v iných mestách na Slovensku, vyplýva to z ústavného zákona.
Poslanec Roman Oriešek priznal, že zabudol podať majetkové priznanie napriek pripomínaniu
poslankyňou Monikou Pšenčíkovou a ospravedlnil sa všetkým, ktorých týmto svojím konaním spôsobil
poškodenie.
Primátor dodal, že na dnešnom rokovaní MsZ poslanci zoberú na vedomie toto konanie a na ďalšom
rokovaní MsZ budú poslanci rozhodovať o konečnom verdikte v zákonom stanovenej lehote od
začatia konania.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č, 37/VI/2012

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Konanie vo veci ochrany
verejného záujmu voči poslancovi MsZ MUDr. Romanovi Orieškoví v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a)
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Hlasovanie:
B
3
ŕi
E
Za: 9 ä
*
*
*
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Strieška)
Nehlasoval: 1 (Oriešek)

12.

J
*
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Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2012 v stručnosti predložil hlavný kontrolór mesta
a následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa Monika Pšenčíková požiadala
kontrolovať v ZUŠ, nakoľko nie je právny subjekt.

hlavného kontrolóra o spresnenie, čo bude

Hlavný kontrolór jej odpovedal, že kontrola bude spočívať v súlade so školským zákonom,
všetko vopred oznámi riaditeľke ZUŠ.
^
Poslanec Marian Kočiš s a ^ sú'KsIosíí s plánovaným ukončeníríf p ra lb v n lh o pomeru hlavného
kontrolóra mesta spýtal, či do tohto času dostanú výstup z kontroly rekonštrukcie námestia, ktorú má
vykonávať na základe plánu práce na I. polrok 2 0 1 2 .
Hlavný kontrolór mu odpovedal, že momentálne jednu kontrolu ukončil, k druhej kontrole
požiadal o predloženie materiálov prednostu MsÚ.
Po ukončení diskusie bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 38/VŽ/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.

Tepliciach schvaľuje

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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návrh

Plánu

kontrolnej činnosti

r

13.

Záznam z následnej kontroly dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s
povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na internete v meste Trenčianske
Teplice s ním založených organizácií

Predkladateľom materiálu bol hlavný kontrolór mesta Trenčianske Teplice. Stručne zhrnul
svoju kontrolnú činnosť v organizáciách Mesto Trenčianske Teplice, TsM a Termia s.r.o.. Na záver
skonštatoval, že nebolo zistené porušenie zákona.
Poslankyňa Zuzana Ďurmeková sa spýtala
nekontroloval aj spoločnosť Televízia Trenčianske Teplice.

hlavného

kontrolóra,

z akého

dôvodu

Hlavný kontrolór odpovedal, že spoločnosť nemala uzatvorené zmluvy nad 1000 €.
Po ukončení diskusie poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 39/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Záznam z následnej kontroly
dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr,
objednávok na internete v meste Trenčianske Teplice a_^ím založených organizácií.
E
B
9
S
II
’ii
Í
i
íe
S'
I
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

14.

Žiadosť Ing. Ivana Chylu, hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice o súhlas
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach o vykonávanie činnosti v
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch zbrojného priemyslu v SR

Túto žiadosť predložil hlavný kontrolór, ktorého zbrojný holding DMD požiadal o vstup do
dozorného alebo kontrolného orgánu. Túto činnosť by vykonával počas čerpania riadnej dovolenky.
Doplnil, že najskôr si musí vyriešiť svoj zdravotné problémy a následne bude čerpať túto dovolenku
pred plánovaným ukončením svojej činnosti ako hlavný kontrolór mesta.
^
V diskusii podala poslankyňa IVÍonika Pšenčíková návrh na dáplneŕiie uzneséhia o termín od
kedy do kedy bude hlavný kontrolór túto činnosť vykonávať.
Hlavný kontrolór jej odpovedal, že sa bude musieť zariadiť podľa zdravotného stavu a dodal,
že bude robiť všetko tak, aby neporušil zákon.
Poslanec Pavol Hollý požiadal o schválenie tejto žiadosti hlavného kontrolóra z dôvodu, že ho
osobne pozná ako najlepšieho odborníka na výzbroj.
Primátor mesta podotkol, že podľa jeho názoru by bolo vhodné doplniť do uznesenia aj názov
spoločnosti, pre ktorú bude kontrolór túto činnosť vykonávať.
Hlavný kontrolór uviedol, že bude členom dozornej rady v spoločnosti Konštrukta defence
Trenčín.

Do diskusie sa už nikto z prítomných neprihlásil, bolo prijaté nasledovné uznesenie.
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Uznesenie č, 40/VI/2012

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje žiadosť Ing. Ivana Chylu a súhlasí, aby
menovaný vykonával činnosť v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch zbrojného priemyslu
SR.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pred otvorením ďalšieho bodu dnešného programu rokovania sa prihlásil poslanec Marian
Kočiš s procedurálnym návrhom. V zmysle Čl. 9 bod 13 Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčianskych
Tepliciach dal návrh na prerušenie MsZ s pokračovaním zajtra s odôvodnením, ktorého celé znenie je
prílohou zápisnice. Následne prečítal návrh uznesenia.
Primátor krátko zareagoval na tento návrh poslanca Mariana Kočiša a zároveň upozornil na
všetky problémy, ktoré nastanú neprerokovaním ďalších bodov dnešného programu MsZ. Nato sa
vyjadril aj k Otvorenému listu poslancov MsZ primátorovi mesta a vyvrátil nepravdivé údaje, ktoré tam
skupina posia?'icov.jJvie^ía.
i:
\
j m .f
7í
S
y.
Na základe hlasovania poslancov bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 41/V1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje prerušenie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach. Rokovanie bude pokračovať 28. 6 . 2012 (štvrtok) o 16,00 hod. v jedálni
ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 5 (Ďatková, Ďurina, Hollý, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0

H í

Pokračovanie prerušeného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
zo dňa 27. 6. 2012

£

*

E

5

% S

ŕ

ŕ

B ä

Otvorenie
Primátor mesta privítal všetkých prítomných poslancov MsZ i občanov mesta na dnešnom
zasadnutí Ms’Z. Vysvetlil, že toto zasadnutie je pokračovaním prerušeného zasadnutia MsZ zo dňa 27.
6 . 2012, kedy poslanec Marian Kočiš dal návrh na prerušenie MsZ so začiatkom rokovania dňa 28. 6 .
2012.
Skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 8 , poslanec Peter
Ďurina sa ospravedlnil z neprítomnosti na rokovaní MsZ ešte včera a poslanci Dagmar Ďatková
a Dušan Malko ohlásili meškanie.
Primátor doplnil, že rokovanie bude pokračovať podľa schváleného programu.
Poslanec Marian Kočiš podotkol , že prerušenie zasadnutia MsZ bolo podmienené doložením
požadovaných dokladov. Doposiaľ poslancom neboli predložené požadované materiály, doposiaľ ich
nikto nekontaktoval.
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Primátor mesta sa pýtal, akým uznesením ho žiadajú o predloženie týchto dokladov. Navrhol
dohodnúť sa na pracovnom stretnutí s poslancami MsZ počas ďalšieho týždňa v čase jeho prítomnosti
v práci.
Poslanec Marian Kočiš prijal návrh primátora mesta s dodatkom, že uvidí, ako sa naplnia
slová primátora a očakávajú aj konštruktívny čas.

15.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011

Primátor predložil tento materiál. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011 bol
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2
zverejnený na Úradnej tabuli Mesta Trenčianske Teplice a na internetovej stránke mesta od 1 1 . 06.
2012. V desať dňovej lehote, v ktorej mohli fyzické a právnické osoby predmetný materiál
pripomienkovať nebola na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach uplatnená žiadna písomná
pripomienka k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011.
K Záverečnému účtu za rok 2011 bol overený audítorkou Ing. Tóthovou, ktorá konštatovala,
že účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2011 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné
toky za rok 2 0 1 1 sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Primátor dodal, že prebytok za rok 2011 navrhuje presunúť do rezervného fondu. Dotkol sa aj
rozpočtových opatrení, a to najmä počtu realizovaných opatrení, ktoré boli vykonané z dôvodu
dramatického zníženia limitu vykonávania rozpočtových opatrení primátorom mesta a tiež dal do
povedomia aj ž ru š ^ iie povinnosti štvrťročne inforn&ovať M sZ ;o vykonaných rozpočtových o fe tre ija c h .v
Všetky rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade so zákonom.
Hlavný kontrolór mesta prečítal prítomným poslancom a občanom odborné stanovisko k ZÚ so
záverom, že Mesto Trenčianske Teplice si splnilo svoje zákonom stanovené povinnosti a navrhol, aby
rozpočtové opatrenia realizované primátorom mesta boli realizované evidované písomnou formou
a predkladané MsZ raz za štvrťrok. Odporučil tento návrhu záverečného účtu za rok 2011 prerokovať
a schváliť s výhradou a prijať uznesenie tak, ako je uvedené v návrhu.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu, v ktorej sa prihlásil pán Ján Mano a poslanec Marian
Kočiš, ktorý dal návrh na uznesenie v tomto znení:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

k

^

a) berie na vedomie
1.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
£ 2 . ^p rávu nezávislého audítc^a z ^ver^fiia rcgcnej účtovnej závierky a ft^spo^áretga m^sta
b) schvaľuje
Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011 s výhradami
Usporiadanie finančných prostriedkov v sume 71 125,91 € nasledovne:
sto rezervného fondu vo výške 11 129,91 f
použitie účelových prostriedkov na opatrovateľskú službu vo výške 5 000 €
použitie účelových prostriedkov na reguláciu tepla v Základnej škole A. Bagara vo výške 26
000 €
použitie účelových prostriedkov na projekt Implementácia trenčiansko - teplického
vzdelávacieho programu vo výške 8 996 €
zábezpeka vo výške 20 000 € zložená na mimorozpočtovom účte v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
c) žiada realizovať evidenciu rozpočtových opatrení v písomnej forma a raz za štvrťroka ju predložiť
na rokovanie MZ.
Na základe hlasovania poslancov:
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Za: 8
Proti: 1(Ďatková)
Zdržal sa: O
bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 42/V1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
b) schvaľuje
Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011 s výhradami
Usporiadanie finančných prostriedkov v sume 71 125,91 € nasledovne:
do rezervného fondu vo výške 11 129,91 €
použitie účelových prostriedkov na opatrovateľskú službu vo výške 5 000 €
použitie účelových prostriedkov na reguláciu tepla v Základnej škole A. Bagara vo výške 26

000 €
použitie účelových prostriedkov na projekt Implementácia trenčiansko - teplického
vzdelávacieho program u vo výške 8 996 €
^
.
zäbezf)ekä4/o výške 20 000 € zložená na ľnimofozptíčtovom účte v zmysle zákona 8 . 25/2006"'
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
c) žiada realizovať evidenciu rozpočtových opatrení v písomnej forma a raz za štvrťroka ju predložiť
na rokovanie MZ.

16.

Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Trenčianske Teplice

Predkladateľom návrhu VZN bol poslanec Marian Kočiš, ktorý stručne vysvetlil realizované
zmeny v predloženom návrhu VZN a požiadal o hlasovanie samostatne.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto návrhu VZN.
fj

j,

£

fs
Do diskusie sa zap§jili p^slargii Mgnika Pšenčíková, D a rin a ^ b ir^ v á , jŽuz^Ja Ďurmeková,
Peter Strieška, hlavný kontrolór a primátor mesta (celá diskusia viď priložené DVD).
Uznesenie č. 43/VI/2Q12
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 3/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske
Teplice.
Hlasovanie:
Za : 6
Proti: 4 (Ďatková, Hollý, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
17.

Poskytnutie priam eho úveru na úhradu refundačných faktúr v rám ci ukončenia projektu
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Primátor informoval poslancov MsZ vychádzajúc z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok
2012, ktorý bol spracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, konkrétne z príjmových položiek rozpočtu EK 231000 (príjem z predaja
kapitálových aktív) a 233001 (príjem z predaja pozemkov), ktoré mesto rozpočtuje vo výške
0 €,
mesto pristúpilo k možnosti získania finančných prostriedkov na krytie výdavkov (95% z objemu
refundovaných) v rámci MsZ schváleného projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky v meste
Trenčianske Teplice - Kaňová“ formou poskytnutia priameho úveru v celkovej sume 324 000 € za
nasledovných podmienok:
Doba refundácie (95% z faktúr) zo strany poskytovateľa: do 31.07.2012
Spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru: 0,3 %
Úroková sadzba: 6 M Eurobribor + riziková prirážka: 2,8 %
Spolu úroková sadzba: 3,9 %
Zabezpečenie úveru: blankozmenka mesta.
Následne otvoril diskusiu, v ktorej sa poslanci, hlavný kontrolór a občania mesta vyjadrovali
k tejto téme. Poslanec Marian Kočiš dal pozmeňujúci návrh:
doplniť bod b) ruší uznesenie č. 30/IV/2011 zo dňa 18. 4. 2011 s účinnosťou od 28. 6. 2012.
Opätovne sa začalo diskutovať k tomuto pozmeňujúcemu návrhu poslanca Mariana Kočiša
a po ukončení diskusie pristúpili poslanci k hlasovaniu za tento pozmeňujúci návrh.

B

Uznesenie

3 ú ä
č. 44/VI/2012

s r
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

a) s ch v a ľ uj e

poskytnutie priameho úveru a zmluvu o poskytnutí priameho úveru (prekleňovacieho) na schválenú
investičnú akciu (projekt) mesta „Uzavretie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice Kaňová“, na úhradu refundačných faktúr č. 7/5/2012 spoločnosti Progresing, Topoľčany vo výške 17
056,27 € (stavebný dozor) a č. 2012/005 spoločnosti INGPORS, s.r.o., Dolné Vestenice vo výške 307
860,44 € (zhotoviteľ) spolu vo výške úveru 324 000 € ako návratného finančného príspevku (95%
refundácia od „Poskytovateľa“ - Ministerstva životného

prostredia SR na základe zmluvy č.

007/4.5MP/2009). Úver je poskytnutý zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. s ručením
blankozmenka mesta.

b)

S

ruší uznesenie č. 30/IV/2011 z 18. 4. 2011 s účinnosťou od 28.

ŕ

S

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 1 (Hollý)

ŕ

É

6

I

Po
schválení
uznesenia
sa
rozprúdila
a naformulovanému uzneseniu.(viď priložené DVD)

ďalšia

. 2012.

£

diskusia

S

k takto

ä

ši

schválenému

Po odsúhlasení poslancami MsZ bola desaťminútová prestávka.

18.

Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku lesných pozem kov vo vlastníctve mesta

Primátor mesta predložil tento materiál. Uviedol, že nájomná zmluva na prenájom mestských
lesov uzatvorená s p. Rastislavom Sirotným - LESUNION, Trenčianske Teplice skončila k 31. 12.

2011.
1.

Krajský lesný úrad v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydal dňa
6 . 2012 rozhodnutie, ktorým
podľa § 41 ods. 13 zákona číslo 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
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neskorších predpisov schválil dna obdobie rokov 2 0 1 2 -2 0 2 1 návrh Programu starostlivosti o lesy pre
Lesný celok Opatová. Toto rozhodnutie bolo doručené na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach
dňa 1 1 . 6 . 2 0 1 2 .
Mesto Trenčianske Teplice v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, par. 9, ods. 9 vyhlasuje na prenájom mestských lesov verejnú obchodnú súťaž
/ďalej VOS/, ktorej podkladom by mal byť práve tento schválený Program starostlivosti o lesy na
obdobie rokov 2 0 1 2 - 2 0 2 1 .
Prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice bol predmetom
rokovania Komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a VO dňa 25. 6 . 2012, kde členovia komisie
súhlasili s tým, aby Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach vyhlásilo verejnú obchodnú
súťaž na prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice a tiež súťažné
podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže. Potom otvoril diskusiu.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 45/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
schvaľuje:

§

í

B
a
i
i
i
"
1
i
1 3
1
1.
zámer Mesta Trenčianske Teplice prenajať nehnuteľný majetok mesta - pozemky
nachádzajúce sa v k. ú. Trenčianske Teplice
Pozemky C-KN:
a/ lesné pozemky:
pare. č. 836 o výmere 0,0191 ha, pare. č. 2245/3 o výmere 35,1749 ha, pare. č. 2245/4 o výmere
0,0884 ha, pare. č. 2251 o výmere 0,1023 ha, pare. č. 2252 o výmere 0,5676 ha, pare. č. 2254 o
výmere 0,2403 ha, pare. č. 2257 o výmere 0,1891 ha, pare. č. 2259 o výmere 0,1297 ha, pare. č. 2261
o výmere 0,1811 ha, pare. č.2262/2 o výmere 12,0204 ha, pare. č. 2263 o výmere 0,2409 ha, pare. č.
2264 o výmere 0,3217 ha, pare. č. 2265 o výmere 0,3105 ha, pare. č. 2266 o výmere 0,1653 ha, pare.
č. 2267 o výmere 4,6092 ha, pare. č. 2268/2 o výmere 12,5104 ha, pare. č. 2270/2 o výmere 2,4667
ha, pare. č. 2270/3 o vým ere 1,0838 ha, pare. č. 2313 o výmere 7,0528 ha, pare. č. 2314 o výmere
2,1819 ha, pare. č. 2315 o výmere 0,3360 ha, pare. č. 2316 o výmere 0,1789 ha, pare. č. 2317/1 o
výmere 25,6692 ha, pare. č. 2385 o výmere 0,3164 ha, pare. č. 2387/1 o výmere 60,4734 ha, pare. č.
2388/1 o výmere 0,0384, pare. č. 2459 o výmere 34,2278 ha, pare. č. 2466 o výmere 20,8469 ha,
pare. č. 2468 o výmere 3,1808 ha, pare. č. 2479 o výmere 4,7858 ha, pare. č. 2481 o výmere 35,3584
ha, pare. č. 2484 o výmere 0,7372 ha, pare. č. 2486 o výmere 1,7282 ha, pare. č. 2487 o výmere
11,9160
ha, pare. č. 2526 o výmere 0,8693 ha
£
£
b/ostatné plochy:
E
E
P
É
S
É
£
S
pare. č. 2245/5 o výmere 0,4265 ha, pare. č. 2317/2 o výmere 0,1776 ha, pare. č. 2387/6 o výmere
0,2500 ha.
c/ trvalé trávnaté porasty:
pare. č. 2269 o výmere 1,8586 ha.
Pozemký E-KN:
pare. č. 937 - záhrady o vým ere 0,0977 ha, pare. č. 1198 - lesné pozemky o výmere 0,1451 ha, pare.
č. 2502 - trvalé trávnaté porasty o výmere 2,3668 ha, pare. č. 2532 - trvalé trávnaté porasty o výmere
0,1067 ha.
.
súťažné podm ienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemkov nachádzajúcich
sa v k. ú. Trenčianske Teplice
Pozemky C-KN:
a/ lesné pozemky:
pare. č. 836 o výmere 0,0191 ha, pare. č. 2245/3 o výmere 35,1749 ha, pare. č. 2245/4 o výmere
0,0884 ha, pare. č. 2251 o výmere 0,1023 ha, pare. á 2252 o výmere 0,5676 ha, pare. ô. 2254 o
výmere 0,2403 ha, pare. č. 2257 o výmere 0,1891 ha, pare. č. 2259 o výmere 0,1297 ha, pare. č. 2261
o výmere 0,1811 ha, pare. č.2262/2 o výmere 12,0204 ha, pare. č. 2263 o výmere 0,2409 ha, pare. č.
2264 o výmere 0,3217 ha, pare. č. 2265 o výmere 0,3105 ha, pare. č. 2266 o výmere 0,1653 ha, pare.
2
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č. 2267 o výmere 4,6092 ha, pare. č. 2268/2 o výmere 12,5104 ha, pare. č. 2270/2 o výmere 2,4667
ha, pare. č. 2270/3 o výmere 1,0838 ha, pare. č. 2313 o výmere 7,0528 ha, pare. č. 2314 o výmere
2,1819 ha, pare. č. 2315 o výmere 0,3360 ha, pare. č. 2316 o výmere 0,1789 ha, pare. č. 2317/1 o
výmere 25,6692 ha, pare. č. 2385 o výmere 0,3164 ha, pare. č. 2387/1 o výmere 60,4734 ha, pare. č.
2388/1 o výmere 0,0384 ha, pare. č. 2459 o výmere 34,2278 ha, pare. č. 2466 o výmere 20,8469 ha,
pare. č. 2468 o výmere 3,1808 ha, pare. č. 2479 o výmere 4,7858 ha, pare. č. 2481 o výmere 35,3584
ha, pare. č. 2484 o výmere 0,7372 ha, pare. č. 2486 o výmere 1,7282 ha, pare. č. 2487 o výmere
11,9160 ha, pare. č. 2526 o výmere 0,8693 ha
b/ ostatné plochy:
pare. č. 2245/5 o výmere 0,4265 ha, pare. č. 2317/2 o výmere 0,1776 ha, pare. č. 2387/6 o výmere
0,2500 ha.
c/ trvalé trávnaté porasty:
pare. č. 2269 o výmere 1,8586 ha.
Pozemky E-KN:
pare. č. 937 - záhrady o výmere 0,0977 ha, pare. č. 1198 - lesné pozemky o výmere 0,1451 ha, pare.
č. 2502 - trvalé trávnaté porasty o výmere 2,3668 ha, pare. č. 2532 - trvalé trávnaté porasty o výmere
0,1067 ha.

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
*
"j ,, frij
S
gi
19.
Interpelácie
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Do bodu interpelácie sa prihlásili títo poslanci:

k.

5

•

Poslankyňa Monika Pšenčíková:
Požiadala o informáciu primátora, či končí Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach,
K oprave výtlkov v meste - stačí výška finančných prostriedkov schválených v rozpočte
mesta?
Viacerí občania sa sťažujú na zlú kvalitu cesty smerom do Dolnej Poruby, navrhla začať
rokovanie s TSK i so starostami Omšenia a Dolnej Poruby.

•

Poslanec Marian Kočiš:
Upozornil na chybu v zápisnici MsZ zo dňa 25. 4. 2012 v názve bodu č. 13,

•

Poslankyňa Darina Žbirková:
Poukázala na výtlky na cestách v meste
Upozornila na ja čiu v a re á lLzdr^otného strediska, kvôli ktorej majú zfiem&žnený prechod

T

*

voziôkári,

-

í

t

K

«

*

s

S

K potoku, nepeknému vzhľadu a možnému vytopeniu b y to v - navrhla vyčistiť potok
formou brigády.

•

Poslanec Peter Strieška:
Potok patrí Povodiu Váhu - bolo by ich vhodné osloviť,
Spýtal sa, kedy bude vymenený piesok na detskom ihrisku,
Prečo sa robia výtlky nanovo, práce sú ešte v záruke, mesto môže vstúpiť do rokovania
s realizátorom týchto prác.

•

Poslankyňa Monika Psotná:
Opätovne požiadaná p. Jarmilou Bajzíkovou z Baračky ohľadom padajúceho múrika,
požiadala o písomné vyrozumenie o postupe opravy tohto múrika (interpelácia v prílohe
zápisnice).

•

Poslanec Roman Oriešek:
Spýtal sa primátora, či sa zúčastnil zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mesta
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•

Poslanec Pavol Hollý:
Partizánska ulica a prechod kamiónov a motorkárov - navrhol robiť náhodnú kontrolu
prejazdu kamiónov a rýchlosti cez túto ulicu, ako aj kanále, ktoré sú prepadnuté a bolo by
vhodné ich vyrovnať, resp. doplniť,
Smetné nádoby nevracajú pracovníci spoločnosti Márius Pedersen na miesto, kde majú
byť (z dôvodu nemožnosti parkovať alebo vjazdu automobilom).

•

Poslankyňa Dagmar Ďatková:
Požiadala o informáciu primátora, či bráni stretnutiu poslancov a občanov, na ktorom sa
dohodli na zasadnutí MsZ dňa 26. 3. 2012.

Primátor reagoval na jednotlivé interpelácie takto:
•

•

•
•
•
•
•
•

s

Poslankyni Dagmar Ďatkovej - tento návrh dala poslankyňa Zuzana Ďurmeková s termínom
zvolania do konca apríla 2 0 1 2 , doposiaľ nebol oslovený poslankyňou o zabezpečenie tejto
akcie,
Poslancovi Pavlovi Hollému - opätovný prechod kamiónov zaregistroval aj on, podá avízo
štátnej polícii a môžu využiť aj kamerový systém v meste, smetné nádoby a kanále si poznačil
ako úlohu,
Poslancovi Romanovi Orieškoví - nie je členom tejto komisie, preto sa jej nezúčastnjl,
Posla^kynyvionike Psotnej - p. BajzíkoveJJodpovie p^sormie,
Poslancovi Petrovi Strieškovi - výtlky sa minulý rok nerobili, na výmenu piesku nie sú
vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu, taktiež je obmedzený rozpočtovými opatreniami,
Poslankyni Darine Žbirkovej - potok patrí Povodiu Váhu, zorganizovať brigádu na cudzom
majetku nie je možné, aj z hľadiska zodpovednosti za prípadné zranenia,
Poslancovi Marianovi Kočišovi - niekedy stačí poslať len mail, že by bolo vhodné to opraviť,
Poslankyni Monike Pšenčíkovej
aj on zachytil viaceré nepravdivé informácie o odchode AFF do Popradu alebo Piešťan, do
pozornosti dal, že tento rok sa otvárací ceremoniál uskutočnil v KDV v Trenčianskych
Tepliciach, už teraz sa dohodli organizátori na pracovnom stretnutí k príprave ďalšieho
ročníka AFF v septembri t.r.; najväčší problém je s digitalizáciu nášho kina, ktorá vyžaduje
veľké finančné prostriedky,
Cesta do Dolnej Poruby patrí TSK, v pláne TSK na rekonštrukciu ciest v kraji sa táto cesta
nenachádza, spolu so starostami dotknutých obcí môžu začať rokovanie s TSK, obdobne
aj občania nášho mesta môžu zasielať svoje pripomienky a návrhy a interpelovať
poslancov TSK

s
20.
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Rôzne

Primátor opätovne predložil na rokovanie IMsZ materiál s názvom Návrh na predaj
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorený pozem ok KN-C pare. 6. 1226/9.
V stručnosti uviedol tento materiál a následne otvoril diskusiu k tomuto materiálu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Marian Kočiš, ktorý potvrdil, že návrhom sa zaoberala
príslušná komisia, avšak aj viacerí poslanci nesúhlasili s cenou za tento pozemok, ale chce podporiť
miestnych občanov. Aj z tohto dôvodu navrhol zkomponovať do uznesenia
bod c) v prípade ďalšieho predaja bude m ať Mesto Trenčianske Teplice predkupné právo.
Primátor sa vyjadril k cene z tento pozemok, ktorá bola určená vo verejnej obchodnej súťaži
a na margo šírenia rečí povedal, že nie je v príbuzenskom vzťahu s p. Podivinským.
Pán Rastislav Podivinský potvrdil, že nemá záujem o predaj tohto pozemku, ale ak poslanec
trvá na doplnení tohto bodu do návrhu uznesenia, súhlasí.
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Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 46/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
schvaľuje
a/ predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 1226/9 - trvalé trávnaté porasty vo
výmere 340 m2 , ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN-E pare. č. 1226/1 v k. ú. Trenčianske
Teplice zapísaného na LV č. 2435 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre Rastislava
Podivinského a manželku Eriku Podivinskú, rod. Cabanovú, bytom Štvrť SNP 139/44, 914 51
O
Trenčianske Teplice za cenu 4 € /m .
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 241/2011 zo dňa 19. 12. 2011,
vyhotoveného firmou GEOplán, Miroslav Dobiaš, geodetická kancelária, Dolný Šianec 1, 911 48
Trenčín, IČO: 33165041, overeného Správou katastra Trenčín dňa 10. 2. 2012 pod č. 97/12.
Celková
Eur.

kúpna

cena

predstavuje

.........................................................................................

1

360,00

Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 5 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
5
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b/ zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN-C pare. č. 1226/9, ktorého obsahom
bude právo trvalého bezodplatného prístupu a zotrvania na pozemku KN-C pare. č. 1226/9 vlastníkovi
energetického zariadenia, resp. ním povereným pracovníkom k energetickému zariadeniu vedení a ich
podperným bodom a rešpektovanie príslušných ustanovení § 10 zák. č. 656/2004 Z. z. zákona
o energetike v platnom znení pre oprávneného - vlastníka energetického zariadenia, resp. ním
poverených pracovníkov a povinnosť kupujúceho a budúceho každodobého vlastníka pozemku KN-C
pare. č. 1226/9 strpieť výkon uvedeného práva oprávneného. Zároveň musí nový vlastník pozemku
v zmysle § 36 zák. 656/2004 Z.z. zákona o energetike v platnom znení rešpektovať ochranné pásmo
tohto vedenia. V prípade inžinierskych činností na nehnuteľnosti zaťaženej elektroenergetickými
zariadeniami, prípadne prekládky týchto zariadení, je vlastník nehnuteľnosti povinný dodržiavať
príslušné ustanovenia zák. č. 656/2004 Z. z. zákona o energetike v platnom znení.

*

c/ v prípade predaja si Mesto Trenčianske Teplice uplatňuje predkupné právo.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
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Poslankyňa Monika Pšenčíková pri prerokovávaní bodu č, 16 v diskusii chcela predložiť návrh
na uznesenie, avšak po dohode s poslancami o jeho predložení v bode Rôzne, sa k tomuto návrhu
opäť vrátila. Následne prečítala návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach žiada hlavného kontrolóra mesta Trenčianske
Teplice vykonať kontrolu a v písomnej forme predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu z:
a/ preskúmania súladu Kúpnej zmluvy Inominátnej zmluvy o určení podmienok výstavby zo dňa 9. 5.
2007 s uznesením č. 32/IV/2007,
b/ oprávnenosti primátora k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy zo dňa 9. 5. 2007 a Inominátnej zmluvy
o určení podmienok výstavby zo dňa 9. 5. 2007,
c/ preskúmania zdôvodnenia prípadného prekročenia kompetencií primátora Mesta Trenčianske
Teplice v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy zo dňa 9. 5. 2012, ako i Inominátnej zmluvy určení
podmienok výstavby zo dňa 9. 5. 2007.
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Po krátkej diskusii bolo jednohlasne prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 47/VÍ/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach žiada hlavného kontrolóra mesta Trenčianske
Teplice vykonať kontrolu a v písomnej forme predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu z:
a/ preskúmania súladu Kúpnej zmluvy Inominátnej zmluvy o určení podmienok výstavby zo dňa 9. 5.
2007 s uznesením č. 32/IV/2007,
b/ oprávnenosti primátora k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy zo dňa 9. 5. 2007 a Inominátnej zmluvy
o určení podmienok výstavby zo dňa 9. 5. 2007,
c/ preskúmania zdôvodnenia prípadného prekročenia kompetencií primátora Mesta Trenčianske
Teplice v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy zo dňa 9. 5. 2012, ako i Inominátnej zmluvy o určení
podmienok výstavby zo dňa 9. 5. 2007.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Do ;bodu Rô2 0 e sa postupne prihlásili poefank^ňa IVioniká Pšenčíková, ktorú poží^dalä Ing.:
Katarína Ďuríková o prečítanie Otvoreného listu (celé znenie'je prílohou zápisnice).
Občania p. Mrázik, p. Fedor st., p. Fedorová, p. Takáčová a p. Šimková sa zapojili svojimi
príspevkami tiež do bodu Rôzne.
Obdobne aj poslanci Zuzana Ďurmeková, Peter Strieška, Marian Kočiš, Darina Žbirková, Roman
Oriešek a primátor mesta diskutovali najmä k užívaniu pozemku poslankyňou Zuzanou Ďurmekovou.
Slovo bolo udelené aj občanom p. Šimkovej, p. Manovi (celé diskusie a príspevky - viď priložené
DVD).
21. Záver
Vzhľadom na to, že program dnešného zasadnutia MsZ bol vyčerpaný, primátor ukončil
dnešné zasadnutie MsZ.

Overovatelia:
p. Monika Pšenčíková

Ing. Pavol Hollý

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 27. júna 2012

PhDr. Š te fa n Š kultéty, p rim á to r m e sta
Ing. F ra n tiše k S ádecký, p re d n o s ta M sÚ
Ing. Ivan C hyla, hla vný k o n tro ló r

Ing. D a g m a r D a tľo v á
■x

:T

í

P eter Ď urina
Z u zan a Ď u rm eko vá
Ing. P avol H ollý
PhDr. M arian Kočiš
Mgr. D ušan M alko
MUDr. R om an O rie še k
Mgr. M on ika P sotná
M onika P še n číko vá

s

é
Ing. P e te r S trieška
MUDr. D arina Ž b irko vá

E

H

E

Prezenčná listina
z pokračovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 28. júna 2012

PhDr. Š te fan Škultéty, p rim á to r m e sta
Ing. F ra n tiše k S á d ecký, p re d n o s ta M sÚ
Ing. Ivan C hyla, h la vn ý k o n tro ló r

Ú Š
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Ing. D a g m a r Ď atková
P eter Ď urina
Z uza na Ď urm e ková
Ing. P avol H ollý
PhDr. M arian K očiš
Mgr. D ušan M alko

H í

MUDr. R om a n O rie še k
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Mgr. M on ika P sotná
M onika P še n číko vá
Ing. P e te r S trieška
MUDr. D arin a Ž b irko vá
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Návrti programu - rokovanie MsZ dňa 27.6.2012
1. Otvorenie
2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
3. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tr. Tepliciach zo
4.2012

dňa 25.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia
sumy úhrady a platenia úhrady z sociálne služby poskytované v zriaďovatefskej pôsobnosti Mesta Trenč. Teplice
5. Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v Trenčíne - VZN
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
6. Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v Trenčíne Štatút mesta Trenčianske Teplice
7. Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v Trenčíne uvádzanie osobných údajov priamo v uzneseniach MsZ
8. Informatívna správa o investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice II.
9. Návrh ne vymanovasnie nových členov dozornej rady v spoločnostŕ-Termia s.r.o. Trenč. Teplice
£
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10. Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti Televízia Trenč. Teplice s.r.o.
11. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu voči poslancovi MsZ MUDr. Romanovi Orieškoví v zmysle či. 9
ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
13. Záznam z následnej kontroly dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou zverejňovania
zmlúv, faktúr, objednávok na internete v meste Trenčianske Teplice s ním založených organizácií
14. Žiadosť Ing. Ivana Chylu, hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice o súhlas Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach o vykonávanie činnosti v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch zbrojného
priemyslu v SR
15. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011

n

í

a e . ff^ávrh VZN Mesta Tr. Teplice M zás^ách$iosp|jdárenia a nakladania s majeromj^est&íľrenUanske Teplice
17. Poskytnutie priameho úveru na úhradu refundačných faktúr v rámci ukončenia projektu
18. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku - lesných pozemkov vo
vlastníctve mesta
19. Interpelácie a podnety poslancov
20. Rôzne
21. Záver

Prerušenie rokovania MsZ
Tr.Teplice 27.06.2012
Predkladá :
Marian Kočiš, poslanec MsZ

Návrh uznesenia:
MsZ v Trenčianskych Tepliciach
a)

schvaľuje
prerušenie rokovania M sZ .
Rokovanie bude pokračovať 28. 06. 2012 /š tv rto k /
o 16. 00 hod. v jedálni Základnej školy A. Bagara v
Trenčianskych Tepliciach
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Dôvodová správa:
Predkladaný m ateriál - Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta T. Teplice za rok 2011 by
mal byť m ateriálom , ktorý reálne zhodnotí hospodárenie a finančný stav mesta. Považujeme za
prirodzené, že poslanci MsZ v záujme objektívneho posúdenia to h to stavu musia mať k dispozícii
všetky prislúchajúce podklady. S poľutovaním však musíme konštatovať, že zo strany prim átora
mesta dlhodobo nám je to to právo upierané a aj napriek opakovaným žiadostiam a výzvam doteraz
nám nebola predložená Inom inátna zmluva a j s príslušnými dodatkami. Máme vedomosť, že
v prípade nerealizovania projektu Zóna Stred boli zo strany mesta uplatňované aj finančné sankcie,
ktoré sa však v príjmoch mesta objavili iba raz. Z doteraz nevysvetliteľných dôvodov nevieme nielen
prečo sa projekt nerealizoval, ale ani prečo sankcie nepokračujú a mesto prichádza o financie.
£
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Navrhujem e preto prerušenie rokovania dnešného MsZ a pred zajtrajším pokračovaním vyzývame
prim átora mesta, aby nám bezodkladne požadované zm luvy predložil. Uvedomujeme si, že to nie je
obvyklý a štandardný postup, ale p rim átor mesta sa dlhodobo chová neštandardne a zabúda na
prim átorský sľub. V eď spoločne sme od obyvateľov
a záujmy nášho mesta.

dostali mandát, aby sme hájili ich záujmy
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Ing. Katarína Ďuríková SNP 128 7 14 914 51 Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice, 27. 6. 2012

Vážený pán primátor, poslanci, vážení prítomní!

Úprimne chcem poďakovať p. Mgr. Dušanovi Malkovi a mestu pri zorganizovaní
DŇA RODINY na Kúpeľnom námestí v nedeľu 20. mája 2012.
Obyvatelia i návštevníci nášho mesta - od najmenších až po tých skôr narodených prežili
veľmi pekné popoludnie i večer.
Aj v rodine sa stane, že manželia nemajú vždy rovnaké náboženské, politické, či iné názory,
ale aby vyžvorigi šťastné rodinné prostrecjje pte s^oje deti a vychovali z nic% dó-brýcE
a poctivých ľudí, musia mať tento svoj základný cieľ na mysli a svoje rozdielne názory
navzájom rešpektovať a tolerovať.
Preto chcem povzbudiť všetkých mestských poslancov, aby nezabúdali s akým cieľom išli do
volieb. Bol to rozvoj mesta a spokojnosť občanov.
Zvolení poslanci, zabudli ste? Ako ste využili pre naplnenie vašich sľubov 18 mesiacov
svojej práce v mestskom zastupiteľstve?
Keďže je čas najvzácnejšia vec zo všetkých; nevyužitý čas je tá najväčšia strata, ktorá sa nedá
nahradiť ani znova nájsť. Neustálym pozeraním späť, nebude vaša práca napredovať.
Preto pozerajte dopredu a majte stále na mysli prospech Trenčianskych Teplíc a ich
obyvateľov. Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to
robili.
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Chcela by som ešte poďakovať všetkým, ktorí organizujú popoludňajšie a večerné koncerty
na Kúpeľnom námestí. Sú príjemným spestrením života v meste.

S úctou

Ing. Katarína Ďuríková

Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 27. 6. 2012 s pokračovaním dňa 28. 6. 2012

Uznesenie č. 29A/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach v tomto poradí:
1.
2.
3.
4.

5.

6

.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

1

Z

§4.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Program

zasadnutia

Mestského

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. apríla 2012
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady z sociálne služby poskytované v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonorjj kontroly yykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne i VŽN o podmienkach predtja výrobkov a poskytovania služieb n’á trhôvýcľŕ'
miestach
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - Štatút mesta Trenčianske Teplice
Upozornenie prokurátora v súvislosti s výkonom kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v
Trenčíne - uvádzanie osobných údajov priamo v uzneseniach MsZ
Informatívna správa o investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice II.
Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske
Teplice
Návrh na vymenovanie nových členov dozornej rady v spoločnosti Televízia Trenčianske
Teplice s.r.o.
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu voči poslancovi MsZ MUDr. Romanovi Orieškoví
v zmysle čí. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
Záznam z následnej kontroly dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou
zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na internete v meste Trenčianske Teplice s ním
založených organizácií
Žiadosť Ing. Ivana Cŕŕylu, ^lavräého Éfontrolóra Mesta TrenčianÍ<e l i p l i c ^ o siSfilas Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach o vykonávanie činnosti v riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánoch zbrojného priemyslu v SR
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011
Návrh VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majesitkom
Mesta Trenčianske Teplice
Poskytnutie priameho úveru na úhradu refundačných faktúr v rámci ukončenia projektu
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku - lesných
pozemkov vo vlastníctve mesta
Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver

Uznesenie č, 30/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. 4. 2012.

Uznesenie č. 31/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za
sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.
2/2012

Uznesenie č. 32/VI/2012

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie upozornenie prokurátora na
porušenie ustanovenia § 2, § 3 ods 1, § 11 ods. 1 písm. a) - f), § 12 ods. 2 písm. b) Zákona č. 178/98
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. Pd 60/12-3 zo
dňa 05.04. 2012.

Uznesenie č. 33/V1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
berie na vedomie upozornenie prokurátora na
porušenie ustanovenia § 11 ods. 4, § 11b, § 12, §13, §14, §16 a §25 Zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení č. Pd 58/12-3 zo dňa 04.04. 2012.
Uznesenie č. 34/VI/2012
Mestské zasftjpiteŕstvo v Trenčianskych Tepliciaďh berie ha vedomie upozornenie prokŕirátďra na
porušenie ustanovenia § 42, ods. 2 Zákona č. 165/1995 Z.z. Katastrálny zákon č. Pd 57/12-3 zo dňa
04.04. 2012.
Uznesenie č. 35/V1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pracovnú komisiu v zložení:
Ing. Vlasta Malíková, Ing. Pavol Hollý, Ing. Peter Strieška, PhDr. Marian Kočiš a PhDr. Štefan Škultéty.
Uznesenie č. 36/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
berie na vedomie Informatívnu správu o
investičnom zámere spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice II.
Uznesenie č. 37/VI/2012
6
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íi M ^ ts k é zastupiteľstvo v TrS nčia^skyih TÍfcliciach berie na vedoSiie ílona5f?ie \iä veci ochrany
verejného záujmu voči poslancovi MsZ MUDr. Romanovi Orieškoví v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a)
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.

Uznesenie č. 38/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.

Tepliciach

schvaľuje

návrh

Plánu

kontrolnej

činnosti

Uznesenie č. 39/V1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Záznam z následnej kontroly
dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr,
objednávok na internete v meste Trenčianske Teplice a ním založených organizácií.

5í

?

Uznesenie č, 40/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje žiadosť Ing. Ivana Chylu a súhlasí, aby
menovaný vykonával činnosť v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch zbrojného priemyslu
SR.
Uznesenie č. 41/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje prerušenie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach. Rokovanie bude pokračovať 28. 6 . 2012 (štvrtok) o 16,00 hod. v jedálni
ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesenie č. 42/V1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
b) schvaľuje
Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2011 s výhradami
Usporiadanie finančnýcli prostriedkov v sume 71 125,9,4 € nasledovne:
a)
do rezervného féndu vo výške 11 129,91 4.
b)
použitie účelových prostriedkov na opatrovateľskú službu vo výške 5 000 €
c)
použitie účelových prostriedkov na reguláciu tepla v Základnej škole A. Bagara vo výške 26
000 €
d)
použitie účelových prostriedkov na projekt Implementácia trenčiansko - teplického
vzdelávacieho programu vo výške 8 996 €
e)
zábezpeka vo výške 20 000 € zložená na mimorozpočtovom účte v zmysle zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
c) žiada realizovať evidenciu rozpočtových opatrení v písomnej forme a raz za štvrťroka ju predložiť
na rokovanie MZ.

Uznesenie č. 43/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 3/201 g o z |s a d |p h hospodárenia a nakladania^ m ^ e tk c g i M^sta Trenčianske

Uznesenie č. 44/VI/2012
Mestské zastypiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) s ch v a ľ u j e
poskytnutie priameho úveru a zmluvu o poskytnutí priameho úveru (prekleňovacieho) na schválenú
investičnú akciu (projekt) mesta „Uzavretie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice Kaňová", na úhradu refundačných faktúr č. 7/5/2012 spoločnosti Progresing, Topoľčany vo výške 17
056,27 € (stavebný dozor) a č. 2012/005 spoločnosti INGPORS, s.r.o., Dolné Vestenice vo výške 307
860,44 € (zhotoviteľ) spolu vo výške úveru 324 000 € ako návratného finančného príspevku (95%
refundácia od „Poskytovateľa“ - Ministerstva životného prostredia SR na základe zmluvy č.
007/4.5MP/2009). Úver je poskytnutý zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. s ručením
blankozmenka mesta.

Uznesenie č. 45/V1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
1.
zámer Mesta Trenčianske Teplice prenajať nehnuteľný m ajetok mesta - pozemky
nachádzajúce sa v k. ú. Trenčianske Teplice
Pozemky C-KN:
a/ lesné pozemky:
pare. č. 836 o výmere 0,0191 ha, pare. č. 2245/3 o výmere 35,1749 ha, pare. č. 2245/4 o výmere
0,0884 ha, pare. č. 2251 o výmere 0,1023 ha, pare. č. 2252 o výmere 0,5676 ha, pare. č. 2254 o
výmere 0,2403 ha, pare. č. 2257 o výmere 0,1891 ha, pare. č. 2259 o vým ere 0,1297 ha, pare. č. 2261
o výmere 0,1811 ha, pare. č.2262/2 o výmere 12,0204 ha, pare. č. 2263 o vým ere 0,2409 ha, pare. č.
2264 o výmere 0,3217 ha, pare. č. 2265 o výmere 0,3105 ha, pare. č. 2266 o výmere 0,1653 ha, pare.
č. 2267 o výmere 4,6092 ha, pare. č. 2268/2 o výmere 12,5104 ha, pare. č. 2270/2 o výmere 2,4667
ha, pare. č. 2270/3 o vým ere 1,0838 ha, pare. č. 2313 o výmere 7,0528 ha, pare. č. 2314 o výmere
2.1819 ha, pare. č. 2315 o výmere 0,3360 ha, pare. č. 2316 o výmere 0,1789 ha, pare. č. 2317/1 o
výmere 25,6692 ha, pare. č. 2385 o výmere 0,3164 ha, pare. č. 2387/1 o vým ere 60,4734 ha, pare. č.
2388/1 o výmere 0,0384, pare. č. 2459 o výmere 34,2278 ha, pare. č. 2466 o výmere 20,8469 ha,
pare. č. 2468 o výmere 3,1808 ha, pare. č. 2479 o výmere 4,7858 ha, pare. č. 2481 o výmere 35,3584
ha, pare. č. 2484 o výmere 0,7372 ha, pare. č. 2486 o výmere 1,7282 ha, pare. č. 2487 o výmere
11.9160 ha, pare. č. 2526 o výmere 0,8693 ha
b/ ostatné plochy:
pare. č. 2245/5 o výmere 0,4265 ha, pare. č. 2317/2 o výmere 0,1776 ha, pare. č. 2387/6. o výmere
0,2500 áa. :ŕ
-J
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c/ trvaié trávnaté porasty:
pare. č. 2269 o výmere 1,8586 ha.
Pozemky E-KN:
pare. č. 937 - záhrady o výmere 0,0977 ha, pare. č. 1198 - lesné pozemky o výmere 0,1451 ha, pare.
č. 2502 - trvalé trávnaté porasty o vým ere 2,3668 ha, pare. č. 2532 - trvalé trávnaté porasty o výmere
0,1067 ha.

.
súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemkov nachádzajúcich
sa v k. ú. Trenčianske Teplice
Pozemky C-KN:
a/ lesné pozemky:
pare. č. 836 o výmere 0,0191 ha, pare. č. 2245/3 o výmere 35,1749 ha, pare. č. 2245/4 o výmere
0,0884 ha, pare. č. 2251 o výmere 0,1023 ha, pare. č. 2252 o výmere 0,5676 ha, pare. č. 2254 o
výmere 0,2403 ha, pare. č. 2257 o výmere 0,1891 ha, pare. č. 2259 o vým ere 0,1297 ha, pare. č. 2261
o výmere 0,1811 ha, pare. č.2262/2 o výmere 12,0204 ha, pare. č. 2263 o vým ere 0,2409 ha, pare. č.
2264 o výmere 0,3217 ha, pare. č. 2265 o výmere 0,3105 ha, pare. č. 2266 o výmere 0,1653 ha, pare.
č. 2267 o výmere 4,6092 ha^parc. č. 2268/2 o výmere 12,5104 ha, pare. č. 2270/2 o výmere 2,4667
haŕparc. č. 2270/3 o v ý m e r^ 1,0^38 Hp, p ^ e . č. 2313 o výmere 7 ,0 ^ 8 bji, pa^e. č5^2314 o výmere
2.1819 ha, pare. č. 2315 o výmere 0,3360 ha, pare. č. 2316 o výmere 0,1789 ha, pare. č. 2317/1 o
výmere 25,6692 ha, pare. č. 2385 o výmere 0,3164 ha, pare. č. 2387/1 o vým ere 60,4734 ha, pare. č.
2388/1 o výmere 0,0384 ha, pare. č. 2459 o výmere 34,2278 ha, pare. č. 2466 o výmere 20,8469 ha,
pare. č. 2468 o výmere 3,1808 ha, pare. č. 2479 o výmere 4,7858 ha, pare. č. 2481 o výmere 35,3584
ha, pare. č. 2484 o výmere 0,7372 ha, pare. č. 2486 o výmere 1,7282 ha, pare. č. 2487 o výmere
11.9160 ha, pare. č. 2526 o výmere 0,8693 ha
b/ ostatné plochy:
pare. č. 2245/5 o vým ere 0,4265 ha, pare. č. 2317/2 o výmere 0,1776 ha, pare. č. 2387/6 o výmere
0,2500 ha.
c/ trvalé trávnaté porasty:
pare. č. 2269 o výmere 1,8586 ha.
Pozemky E-KN:
pare. č. 937 - záhrady o vým ere 0,0977 ha, pare. č. 1198 - lesné pozemky o výmere 0,1451 ha, pare.
č. 2502 - trvalé trávnaté porasty o výmere 2,3668 ha, pare. č. 2532 - trvalé trávnaté porasty o výmere
0,1067 ha.
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Uznesenie č. 46/VI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a/ predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 1226/9 - trvalé trávnaté
porasty vo výmere 340 m2 , ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN-E pare. č. 1226/1 v k. ú.
Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 2436 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre
Rastislava Podivinského a manželku Eriku Podivinskú, rod. Cabanovú, bytom Štvrť SNP 139/44, 914
51 Trenčianske Teplice za cenu 4 €/m 2.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 241/2011 zo dňa 19. 12. 2011,
vyhotoveného firmou GEOplán, Miroslav Dobiaš, geodetická kancelária, Dolný Šianec 1, 911 48
Trenčín, IČO: 33165041, overeného Správou katastra Trenčín dňa 10. 2. 2012 pod č. 97/12.
Celková kúpna cena p red sta vu je...................................................................................
Eur.

1

360,00

Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

b/ zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN-C pare. č. 1226/9, ktorého
obsahom bude právo trvalého bezodplatného prístupu a zotrvania na pozem ku KN-C pare. č. 1226/9
vlastníkovi energetického zariadenia, resp. ním povereným .pracovníkom k energetickému.zariadeniu,
vedení si ich ipodpfejrnýrtí' bodom a rešpektovanie $>ríslUšnýcH ustánovení § 10 zák. č. 656Ž004 Z. r ;
zákona o energetike v platnom znení pre oprávneného - vlastníka energetického zariadenia, resp.
ním poverených pracovníkov a povinnosť kupujúceho a budúceho každodobého vlastníka pozemku
KN-C pare. č. 1226/9 strpieť výkon uvedeného práva oprávneného. Zároveň musí nový vlastník
pozemku v zmysle § 36 zák. 656/2004 Z.z. zákona o energetike v platnom znení rešpektovať
ochranné pásmo tohto vedenia. V prípade inžinierskych činností na nehnuteľnosti zaťaženej
elektroenergetickými zariadeniami, prípadne prekládky týchto zariadení, je vlastník nehnuteľnosti
povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 656/2004 Z. z. zákona o energetike v platnom
znení.
c/ v prípade predaja si Mesto Trenčianske Teplice uplatňuje predkupné právo.

Uznesenie č. 47/VI/2012

2
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach žiada hlavného kontrolóra mesta Trenčianske
Teplice vykonať kontrolu a v písomnej forme predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu z:
v a/ preskúmania súladu Kúprtsj zrr^uvy £Ínorwiátnej zmluvy o určení podmienok 45ý s t^ b y zo dňa 9. 5.
ľí* 2007 s uznesením č. 32/IV/2&07, *
F
Ľ
ŕ
e
Si ^5
b/ oprávnenosti primátora k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy zo dňa 9. 5. 2007 a Inominátnej zmluvy
o určení podmienok výstavby zo dňa 9. 5. 2007,
c/ preskúmania zdôvodnenia prípadného prekročenia kompetencií prim átora Mesta Trenčianske
Teplice v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy zo dňa 9. 5. 2012, ako i Inominátnej zmluvy o určení
podmienok výstavby zo dňa 9. 5. 2007.

V Trenčianskych Tepliciach dňa
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. 7. 2012

*

^
J'

TRENCIANSKE T E PÚ C E
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Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

S
i

£

predpisov
POZASTAVUJEM

výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 44/VI/2012 b) zo
dňa 27. 6. 2012 s pokračovaním 28. 6. 2012 v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
b) ruší uznesenie č. 30/IV/2011 z 18. 4. 2011 s účinnosťou od 28. 6. 2012.
ŕ Š í £ P =

í
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Odôvodnenie:
Podľa dikcie zákona i rokovacieho poriadku MsZ je vždy slovo „uznesenie“ použité v
jednotnom čísle, z čoho vyplýva, že vecne sa jedno uznesenie musí týkať jednej veci a
rovnakého problému. Spájanie viacerých rozhodnutí MsZ v rôznych veciach nie je prípustné,
nakoľko obmedzuje právo poslanca riadne vykonávať svoje hlasovacie právo, pretože na
rôzne veci môže mať rozličný názor a môže ho to nútiť nedobrovoľne sa zdržať hlasovania
alebo dokonca hlasovať proti svojej vôli. Spájanie dvoch a viacerých rozhodnutí MsZ do
jedného uznesenia považujem za obchádzanie zákona, nakoľko okrem obmedzenia
hlasovacieho práva poslancov obmedzuje starostu - primátora obce vo výkone jeho
sistačného práva. Konkrétne uznesenie MsZ Č.44/VJ/2012 sú podľa môjho názoru dve
uznesenia: Uznesenie MsZ Č.44/VI/2012 a) a Uznesenie MsZ Č.44/VI/2012 b) /v tejto
súvislosti vyvstáva problém s hlasovaním/.
-1-
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Spájanie dvoch a viacerých rozhodnutí MsZ do jedného uznesenia okrem toho, že ho
považujem za obchádzanie zákona, považujem aj za neprípustné z hľadiska jeho možného
zneužívania zo strany poslancov MsZ Trenčianske Teplice vzhľadom na to, že spriaznená
nadpolovičná väčšina poslancov by takto rozhodla čokoľvek (okrem 3/5 hlasovania) a právo
primátora na veto by bolo nefunkčné. Takýto precedens by v danom prípade mohol mať za
následok absolútne znefunkčnenie chodu samosprávy a znemožnil by realizovať zákonom
dané úlohy samosprávneho orgánu. A to nielen v meste Trenčianske Teplice, ale pri všetkých
ďalších prípadoch podobného charakteru. Navyše uznesenie č. 44/VI/2012 b) je svojim
obsahom v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože zavádza princíp retroaktivity,
ktorý je v právnom štáte neprípustný a jeho samotným realizovaním tak ako je naformulované
by dochádzalo zo strany primátora k porušovaniu zákona.
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Hlasovanie poslancq^,na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 27. 6. 2012 s pokračovaním dňa 28. 6. 2012

Ing.
Dagmar
Ďatková

Peter
Ďurina
v

Zuzana
Durmekov

Ing.
Pavol
Hollý

PhDr.
Marian
Kočiš

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
I|o.inan
Oriešek
m*
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Nehlás
Za ~

Mgr.
Monika
Psotná

29/VI/2012
Proti
Proti
Za
Zdržal sa
Za
Proti
Za
r~r
ľ*
30/V1/2012 Za
Za
Za
pZa
Za
Za
Za
3 l/V I/2012 Za
Za
Za
^ŕ ŕ a
Za
Za
Za
32/VI/2012 Za
Za
Zdržala sa Za
Za
Za
Za
33/VI/2012 Za
Za
Zdržala sa f ■Za
Zdržal sa
Za
Za
34/VI/2012 Za
Za
Zdržala sa „...Za
Za
Za
Za
35/VI/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
36/VI/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
37/V1/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
38/VI/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
39/VI/2012
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
v
40/VI/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Proti
41/VI/2012
Proti
Za
Proti
Proti
Za
Za'
Za
42/VI/2012 Zdržala sa
Za
Za
Za
Za
Za
43/VI/2012
Proti
Za
^ ro ti
Proti
Za
Za
Za
44/VI/2012 Proti
Za
$eiZdržal sa
Za
Proti
Za
Za
45/VI/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
46/VI/2012 Za
Za
1^Za
Za
Za
Za
Za
47/VI/2012 Za
Za
Za
Za
Za
------------- í
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 alebo uplatnil m o/iM t' nahlasovania
- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ
-

-

-

-

-

......................
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Monika
Pšenčíková
Proti
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Proti
Za
Proti
Proti
Za
Za
Za

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

