Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 6. mája 2013
Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
3. Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2013 - 2015 a rozpočet Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2013
4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta
Trenčianske Teplice
5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice
7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského
stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice
8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o určení výšky dotácie
z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice
9. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku ul.
Hurbanova 344/8, byt č. 4
10. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku SNP
125/9, byt č. 3
11. Návrh na odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2221/23, k.ú. Trenčianske Teplice
12. Zriadenia práva vecného bremena na pozemkoch KN-E pare. č. 2672 a KN-C pare. č. 2673, k.
ú. Trenčianske Teplice
13. Interpelácie
14. Rôzne
15. Záver
1.

Otvorenie

Primátor mesta
všetkých srdečne privítal a zároveň otvoril zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 13 ods. 4 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Primátor skonštatoval, že je prítomných je 7 poslancov a MsZ je uznášania schopné. Poslanci
Roman Oriešek a Darina Žbirková sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí MsZ, poslankyňa Dagmar
Ďatková ohlásila meškanie a o poslancovi Petrovi Strieškovi nemal žiadne informácie, doplnil primátor.
Za overovateľov zápisnice primátor určil
poslancov Pavla Hollého a Igora Murína, za
skrutátorky p. Fialovú a p. Hudcovskú, za zapisovateľku p. Malkovú.

2.

Schválenie programu rokovania Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta otvoril druhý bod programu dnešného rokovania MsZ a spýtal sa, či má niekto
z prítomných pripomienky k navrhovanému programu.
Prihlásil sa poslanec Marian Kočiš, ktorý sa obrátil na kolegov poslancov a poukázal na
situáciu, ktorá vznikla vo vzťahu k MsZ, a to odobratie mandátu dvom poslankyniam MsZ, čo môže
mať dopad na ďalšie fungovanie MsZ. Dodal, že podobná situácia nastala aj v Trenčíne, avšak na
rozdiel od Mesta Trenčianske Teplice, o ktorého postupe rozhodne súd, ďalší postup riešenia
vzniknutej situácie s mandátmi poslancov MZ v Trenčíne bude prerokovávaný na zasadnutí MsZ.
Kolegom poslancom povedal, aby si uvedomili, ako a za aký program budú hlasovať, nakoľko
všetky schválené veci sa budú, podľa jeho názoru, prehodnocovať.
Primátor zareagoval na slová poslanca Mariana Kočiša. Uviedol, že mandát nebol
poslankyniam „odobratý“. Zákon hovorí o „zániku mandátu“, ktorý zaniká automaticky. Tak ako
primátor nerozhodol o zániku mandátu, túto kompetenciu nemá ani MsZ, dodal primátor.
Vzhľadom k tomu, že nik z prítomných poslancov už žiadne pripomienky ani námietky proti
navrhovanému programu zasadnutia MsZ, pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 20/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1(Kočiš)
3.

Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2013 - 2015 a rozpočet Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2013

Primátor uviedol tento materiál. Návrh rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2013
pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz
známych skutočností, zo zmien v oblasti financovania školstva, výšky podielových daní a nadväzuje
na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov mesta. V čase pri zostavovaní rozpočtu
obce na rok 2013 je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom sa určuje predpokladaný objem podielu
obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na
prenesený výkon štátnej správy.

Návrh rozpočtu na rok 2013 predpokladá celkové príjmy v sume 2 724 840 € a výdavky v
čiastke 2 485 927 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, v objeme 78 995 € a kapitálový
rozpočet ako podkapitalizovaný, v sume - 122 452 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý
čiastočne z prebytku bežného rozpočtu a z celkového prebytku finančných operácií v zmysle
ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 583/2004 Z. z..
Pri tvorbe rozpočtu bolo nutné brať osobitný zreteľ na zmenu spôsobu financovania
regionálneho školstva a školských zariadení patriacich pod ZŠ A. Bagara, ZUŠ, Materskej školy a
CVČ, a to v oblasti samotného financovania nákladov na žiaka. Zmeny sa udiali aj v oblasti mzdových
náležitostí zamestnancov v štátnom a regionálnom školstve, znížení podielu podielových daní, neboli
valorizované miestne dane.
Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z.z. ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým
sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov aVZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske Teplice a VZN č. 2/2009
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske
Teplice. Zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu na rok 2013 je záväzným rozpočtom na
príslušný kalendárny rok 2013, pričom rozpočet na roky 2014 a 2015 je orientačný a bude sa
upresňovať v ďalších rozpočtových rokoch, doplnil primátor.
Následne primátor informoval prítomných o doručení pripomienok od poslanca Mariana
Kočiša a bývalých členov Komisie pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie - p.
Mana, p. Luptáka a p. Chylu. Tieto však nespĺňali charakter pripomienok. Primátor ich zhodnotil skôr
ako podnety. Jednotlivé podnety primátor prečítal a vysvetlil ich pre poslancov i pre občanov. Týkali sa
napr. zníženia výšky nákladov na služobné cesty, zníženie nákladov na energie pre MsÚ,
financovania aktivít ZPOZ-u vykonávaných zamestnankyňou MsÚ a primátorom, návrhu na zlúčenie
referátu CR a podnikania a referátu školstva, financovania MŠK, zvýšenia stavu pracovníkov mestskej
knižnice, reklamácie rekonštrukčných prác za rok 201, zníženia finančného objemu na posudky
a expertízy a právne služby a návrhu na zvýšenie počtu pracovníkov TsM.
V
následne otvorenej diskusii sa prihlásil poslanec Marian Kočiš, ktorý uviedol, že bývalí
členovia finančnej komisie viackrát urgovali predloženie návrhu rozpočtu mesta. Neskôr po jeho
predložení skonštatovali, že predloženému návrhu rozpočtu nebola venovaná zodpovedná pozornosť.
Podotkol aj to, že Ing. Ďuďák, spracovateľ návrhu, sa ospravedlnil z neúčasti na komisii na poslednú
chvíľu z dôvodu inej naliehavejšej práce. Členovia komisie považovali podľa ich názoru za
neprípustné, aby primátor konal takto, ignoroval prácu komisie, a skonštatovali, že podľa
predloženého návrhu rozpočet nie je v dobrej kondícií. Občanom pripomenul aj „stav majetkovej
základne“, v akej sa mesto nachádzalo pred nástupom do funkcie súčasného primátora, jeho
„roztopenie“, ako aj to, že mesto je bez vízie, žije z minulosti predkov. Poslanec sa dotkol aj
porovnania počtu zamestnancov MsÚ a počtu občanov za niekoľko predošlých rokov, čo má tiež vplyv
na rozpočet.
Ďalej sa poslanec zaoberal novou finančnou komisiou, „vysokým stupňom utajovania“
zasadnutia komisie, neodpovedanie na e-mailovú poštu p. Hudcovskou ani predsedníčkou p.
Ďatkovou. Následne sa zúčastnil riadneho zasadnutia finančnej komisie, kde zistil, že 1,5 hod. sa
členovia venovali rozpočtu, z toho väčšiu časť času len financovaniu CVČ sv. Tarzícia a počas
zvyšnej bolo odpovedané na otázky či v rozpočtovanej sume na propagáciu mesta je zahrnutý aj AFF
a či sa členovia komisie môžu vzdať svojich odmien. Potom poslanec reagoval na primátorom
zhodnotenie pripomienok k rozpočtu mesta a zdôvodnil a dovysvetlil všetky pripomienky nimi podané.

Po krátkom pokračovaní dialógu primátora a poslanca Mariana Kočiša sa do diskusie k návrhu
rozpočtu mesta zapojila aj poslankyňa Monika Pšenčíková, ktorá uviedla, že si podrobne preštudovala
predložený návrh a to, čo jej bolo nejasné, si nechala vysvetliť od p. Ďud’áka. Povedala, že takto
predložený návrh podporí. Upozornila na zlú formuláciu uznesenia v bode c) a navrhla doplniť slovo
a znelo by to takto: nepredloženie stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2013
z dôvodu dlhodobej PN hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice.
Poslanec Dušan Malko reagoval na kapitolu o školstve. Skonštatoval, že problémy majú
všetky školské zariadenia, ale podľa jeho názoru tento školský rok „prežijú“.
Ako nová predsedníčka Komisie pre financie, hospodárstvo a majetok sa vyjadrila poslankyňa
Dagmar Ďatková. Vysvetlila, že si považovala za povinnosť pozvať nových členov a vysvetliť im
rozpočet, nakoľko sa takémuto dokumentu nedá porozumieť na prvýkrát. V prípade, ak mali otázky,
bolo im p. Ďud’ákom na ne zodpovedané, príp. vysvetlené. Porovnala aj činnosť predošlej finančnej
komisie, ktorá bola zväčša bezvýsledná a bolo potrebné nielen navýšiť finančné prostriedky, ale nájsť
aj cestu a vychádzať z reality. Poslankyňa Ďatková upriamila pozornosť na neúčasť niektorých
poslancov na tomto rokovaní, a tým nezáujem o rozpočet mesta.
Primátor mesta na margo konštatovania poslanca Mariana Kočiša o predaji, resp. zníženiu
stavu majetku mesta poukázal na hodnotenie spoločnosti INECO a raiting mesta Trenčianske Teplice
v hodnotení výšky čistého majetku nášho mesta na občana. Skonštatoval, že občania Trenčianskych
Teplíc majú v porovnaní s priemerom SR nadpriemerné vlastníctvo majetku mesta, (fakty: čistý
majetok na obyvateľa mesta Trenčianske Teplice 5.538 € a čistý majetok na obyvateľa SR 2.206 €)
Po ukončení diskusie k tomuto bodu programu dnešného zasadnutia MsZ, primátor požiadal
o prečítanie návrhu uznesenia s úpravou bodu c) podľa návrhu poslankyne Moniky Pšenčíkovej.
Podľa výsledkov hlasovania poslancov MsZ bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 21/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) schvaľuje
Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2013, vrátane rozpočtov rozpočtových
mesta:
- Bežné príjmy celkom
2 125 142 €
- Bežné výdavky celkom
2 046 147 €
- Kapitálové príjmy celkom
238 698 €
- Kapitálové výdavky celkom
361 150 €
- Príjmy fin. operácií celkom
361 000 €
- Výdavky fin. operácií celkom
78 630 €

organizácii

b) berie na vedomie
- Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2014 - 2015
c) berie na vedomie
- nepredloženie stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2013 z dôvodu dlhodobej PN
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0

Zdržalo sa: O
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
4.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území Mesta Trenčianske Teplice

Primátor uviedol tento materiál. Mesto Trenčianske Teplice od roku 2008 nezvyšovalo dane,
asi ako jediné z okolitých miest a obcí. Uvedomuje si, že úprava daní je vždy nepopulárna, ale je to
potrebné pre rozvoj mesta. Do pozornosti dal nastávajúci problém s avizovaným ukončením
vykurovania Domu služieb Narcis prostredníctvom spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice z dôvodu
revitalizácie tepelného hospodárstva, nevyhnutnú opravu strechy ako i vykurovania v materskej škole..
Riešenie týchto problémov musia byť financované z verejných zdrojov.
Primátor uviedol, že toto VZN bude platné až od 1.1.2014. Bolo vypracované veľmi sociálne,
jednotlivé úpravy boli porovnávané aj s okolitými mestami a obcami. Následne vysvetlil na príklade
nové sadzby pre majiteľa bytu a rodinného domu s vlastníctvom chaty, garáže, psa i so zahrnutím
platby za komunálny odpad dopad. Skonštatoval, že navýšenie sadzieb daní a poplatkov sa pohybuje
priemerne od 1 8 - 2 0 %, nedochádza k dramatickému navyšovaniu sadzieb. Novinkou je aj platba za
komunálny odpad pre majiteľov bytov v správe spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice 1/12tinou
z poplatku mesačne. Rokovania o tejto možnosti prebiehajú aj s Bytovým družstvom
Trenčianske Teplice, doplnil primátor.
Návrh tohto VZN bol prerokovaný aj na príslušnej komisii, ktorá ho odporučila MsZ schváliť.
Pripomienky k VZN neboli doručené. VZN bolo prekonzultované aj so spoločnosťou Kúpele
Trenčianske Teplice. Pre zjednodušenie bola pre poslancov vypracovaná aj prehľadná tabuľka
navýšenia daní a dopad na občana mesta, ktorá bude prezentovaná aj v mestskej televízii, dodal
primátor mesta.
Následne primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Marian Kočiš, ktorý
upozornil primátora na navýšenie jednej položky - poplatok za psa v rodinnom dome až o 50,83%,
ktorá nespadá do priemeru navýšenia daní podľa uvedených slov primátora.
Primátor krátko
o jednotlivých sadzbách.

reagoval

na poslanca

Mariana

Kočiša, že

hovoril o priemere a nie

Poslankyňa Monika Pšenčíková pripomenula poslancom aj občanom, že pri predošlom
prerokovávaní tohto VZN boli predložené dva pozmeňovacie návrhy - jej a poslanca Romana Orieška,
ktoré však neboli podporené. Taktiež ani VZN nebolo schválené. Tento návrh VZN podporí, povedala
poslankyňa, aby mohli byť finančné prostriedky použité na riešenie problémov s Domom služieb
Narcis.
Primátor doplnil poslankyňu Moniku Pšenčíkovú, že mesto plánuje aj doplniť ďalšiu potrebnú
techniku pre Technické služby mesta Trenčianske Teplice.
S návrhom do budúcnosti sa pripojil poslanec Pavol Hollý, a to navýšenie finančných
prostriedkov na odvoz za komunálny odpad z rodinných domov v zimnom období z dôvodu
nepostačujúcich veľkostí nádob. Navrhol vymeniť zberné nádoby za väčšie alebo ponechať
harmonogram vývozu zberných nádob ako v letnom období.
Na návrh poslanca Pavla Hollého reagoval poslanec Dušan Malko. Uviedol, že v prípade
správneho separovania odpadu jeho 7-člennej rodine postačuje súčasná nádoba a v letných
mesiacoch by stačil interval vývozu 2x do mesiaca namiesto súčasného vývozu 4x do mesiaca.
Poslanca Mariana Kočiša požiadal občan Milan Sádecký o možnosť udelenia slova. Poslanci
MsZ jednohlasne odsúhlasili možnosť vystúpiť pánovi Sádeckému. Ten upozornil poslancov MsZ na
prestárle obyvateľstvo. Seniori majú malý príjem a mesto ich chce „zdierať o 2-3 eurá“, povedal pán

Sádecký. Zároveň požiadal poslancov nežijúcich v meste Trenčianske Teplice, aby o „teplických
daniach“ nehlasovali.
S poukázaním na výšku nárastu daní a poplatkov za rok pre seniora žijúceho v byte, ktorý je
platcom poplatku za komunálny odpad - 5,40 eur ročne a skonštatovaním, že nie je to veľká suma,
primátor reagoval na slová občana Milana Sádeckého.
Diskusiu ukončil svojim príspevkom poslanec Peter Ďurina, ktorý na margo predošlého
príspevku občana povedal, že všetci občania sú si rovnakí. Nevidí žiadnu dramatickú situáciu, dane sa
nezvyšovali od roku 2008 a toto navrhované zvýšenie sadzieb občanom pri osobnom stretnutí
vysvetlí. Poslanec pochválil spracovateľa p. Ďud’áka za vypracovanie návrhu rozpočtu.
Primátor sa spýtal poslanca Mariana Kočiša, ako rozlišuje hlasovanie, a to z dôvodu, že
deklaruje svoj postoj - nehlasovania z dôvodu protestu a pri hlasovaní o udelenie slova občanovi
Sádeckému hlasoval.
Poslanec Marian Kočiš uviedol, že dostal mandát od občanov, hlasuje za občanov a v ich
záujme.
Po hlasovaní poslancov bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 22/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
5.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

Tento materiál predložil primátor mesta. V stručnosti uviedol, že pôvodné VZN bolo
vypracované ešte v začiatkoch 90-tych rokov. Toto bolo na základe upozornenia Okresnej prokuratúry
Trenčín zrušené, nakoľko niektoré časti VZN neboli v súlade s platnou legislatívou. Vysvetlil aj
najdôležitejšie zmeny, a to úpravu výšky poplatku za rozkopávky pre právnické a pre fyzické osoby.
Jedná sa najmä o rozkopávky pri pripojení kanalizačných prípojok alebo pri drobných stavbách,
vysvetlil primátor.
Poslanec Marian Kočiš sa prihlásil do diskusie k návrhu tohto VZN. Upozornil spracovateľa
materiálu na gramatickú chybu v materiáli a zaujímal sa o to, kde sú vyhradené miesta na
prikrmovanie vymenovaných zvierat a tiež o dĺžku trvania nočného kľudu (22,00 - 05,00 hod.), resp.
z čoho spracovávate!’ návrhu VZN vychádzal pri určení hodín.
Poslanec Pavol Hollý, ako predseda stavebnej komisie, oboznámil prítomných o prerokovaní
návrhu tohto VZN na komisii so záverom odporučiť MsZ prerokovať a schváliť toto VZN
v predloženom stave. Upozornil však na potrebu urobiť opatrenia voči majiteľom bývalej nemocnice
a ortopédie vzhľadom na súčasný stav týchto objektov, napr. formou výzvy na opravu vonkajšieho

vzhľadu pred letnou sezónou. Tiež upozornil na stav kúpeľného parku, navrhol ho riešiť
s kompetentnými osobami zo spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, pretože aj podľa jeho stavu je
posudzovaný celkový vzhľad mesta.
Na príspevky poslancov reagoval primátor mesta. Poslancovi Pavlovi Hollému povedal, že
práve týmto návrhom VZN vytvára mesto kompetencie na riešenie niektorých vzniknutých problémov.
Obaja majitelia spomínaných objektov boli vyzvaní na nápravu súčasného zlého stavu týchto budov.
Poslancovi Marianovi Kočišovi odpovedal, že vyhradené miesta na prikrmovanie zatiaľ nie sú
vyhradené a doba nočného kľudu je určená v Štatúte kúpeľného miesta.
Následne primátor diskusiu ukončil a poslanci pristúpili k hlasovaniu na návrh tohto VZN.
Uznesenie č. 23/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č.
2/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske
Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
Primátor skonštatoval, že VZN bolo schválené.

6.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta
Trenčianske Teplice

Primátor oboznámil prítomných s týmto návrhom VZN. Mesto už v roku 2011 zakúpilo
parkovacie automaty, ktoré boli aj nainštalované v meste, avšak napriek niekoľkonásobnej snahe
nebol tento návrh nariadenia prerokovaný na MsZ. Informoval, že tento materiál bol prerokovaný na
príslušných komisiách. Podľa záverov z rokovania Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
bol tento návrh odporučený na prerokovanie na MsZ. Komisia pre financie, hospodárstvo, majetok
a verejné obstarávanie sa s týmto návrhom nezaoberala, požadovala rôzne materiály k návrhu VZN,
tento návrh nebol na tejto komisii prerokovaný.
Dôvodom zavedenia týchto poplatkov za parkovanie bolo získanie finančných prostriedkov,
ktoré budú použité na údržbu komunikácií a elimináciu statickej a dynamickej dopravy v kúpeľnom
vnútornom území mesta. Ide o prvý pilotný projekt mesta, ktorý bude mesto vyhodnocovať po
ukončení letnej sezóny. Primátor vysvetlil a uviedol výšku základnej sadzby za parkovné, možnosť
využitia rezidenčných kariet občanmi mesta Trenčianske Teplice, tzv. „víkendové parkovanie“. Pre
objasnenie vysvetlil lokality na parkovanie s vyznačeným parkovaním, zapracovanie do navigačného
systému, monitoring bezpečnostnou kamerou i plán rozšírenia počtu parkovacích miest v budúcnosti.
Tiež spomenul aj dohodu s majiteľom parkoviska pri vile Tereze o zavedení platieb za parkovné.
Svoje pripomienky k predloženému návrhu VZN predložil poslanec Marian Kočiš. Týkali sa
chýbajúceho článku o občanoch so ZŤP, ošpecifikácii vozidiel - nákladné vozidlá a autobusy, o
možnosti predplatenia si parkovného na rok, o zahrnutí, resp. výnimke pre záchrannú a hasičskú

službu a policajné jednotky, o riešení sankcií prostredníctvom mestskej polície a použití tzv. „papuče“
a odťahového vozidla.
Primátor a následne aj prednosta MsÚ - ako spracovateľ materiálu v stručnosti reagovali na
pripomienky poslanca Mariana Kočiša. Návrh VZN sa vypracovával na základe zákona, ktorý však nie
je potrebné kopírovať, ale skôr aplikovať na potreby konkrétneho mesta. Určenie spôsobu platby pre
napr. hasičskú jednotku, políciu či výnimky, resp. oslobodenia pre občanov so ZŤP je stanovené
priamo v zákone. Pred vypracovaním tohto VZN prebiehali rôzne analýzy a skúmania a na základe
výsledkov boli zapracované do VZN. Primátor pripomenul, že ide o pilotné VZN. Počítame s tým, že
prax prinesie návrhy na jeho vylepšenia v budúcnosti.
Po krátkej rozprave o účasti a odchode prednostu MsÚ zo zasadnutia Komisie pre financie,
hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie sa prihlásila o slovo aj poslankyňa Dagmar Ďatková.
Tento materiál bol prerokovaný aj na novej finančnej komisii. Vyslovila sa pozitívne o prínose
finančných prostriedkov z tejto aktivity mesta. Povedala, že je potrebné vzhľadom na dávnejšie
zakúpenie parkomatov, aby „nestáli a zarábali“ finančné prostriedky. Podľa potrieb sa môže VZN
meniť a upozornila na vzájomné sa neurážanie sa, ale o vykonávanie práce v prospech mesta.
Bolo prijaté toto uznesenie.
Uznesenie č. 24/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č.
3 /2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
7.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a
zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske
Teplice

Primátor v stručnosti uviedol materiál. Z dôvodu nedostatku financií, ktoré sú potrebné na
zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadení, ako aj z dôvodu zvýšenia cien potravín je
potrebné zvýšenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Predložený návrh VZN, ktorým sa určujú nové poplatky v školách a školských zariadeniach
zriaďovateľ prerokoval s riaditeľmi škôl, ako aj s vedúcimi pracovníkmi školských zariadení.
Návrh VZN bol vyvesený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na úradnej tabuli a zverejnený v elektronickej podobe na webovej stránke mesta od
19.04.2013 do 30.04.2013. Počas vyvesenia návrhu VZN si neuplatnili pripomienky fyzické, ani
právnické osoby.
Poslankyňa Dagmar Ďatková, ako predsedníčka finančnej komisie, zreprodukovala závery zo
zasadnutia komisie - odporučenie prerokovať a schváliť tento návrh VZN na zasadnutí MsZ. Doplnila,
že návrh poslanca Mariana Kočiša bol zapracovaný do VZN.

Uznesenie č. 25/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 4/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských
zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
8.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. ../2013 o určení
výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na
žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Trenčianske Teplice

Tento materiál prekladal primátor mesta. Ročná výška poskytnutých finančných prostriedkov
závisí od objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane fyzických osôb a určí sa
z počtu žiakov/detí uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze Škol M Š W aŠ SR 40-01 k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy
a prevádzku základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení okrem centier voľného
času. Na určenie výšky finančných prostriedkov pre CVČ na území mesta sa použijú údaje o počte
obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta
podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Návrh VZN
prerokovala Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví dňa 06.03.2013 a súčasne prerokovala aj
pripomienku k danému návrhu VZN, doplnil primátor.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 26/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 5/2013 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku
a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
9.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku
mesta - bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
a pozemku ul. Hurbanova 344/8, byt č. 4

Primátor stručne uviedol materiál. Na základe Zmluvy o nájme bytu bol predmetný byt v r.
2010 pridelený sestrám Ľubici a Mariane Vagovičovej. Ľubica Vagovičová dňa 3. 2. 2013 zomrela a
Mariana Vagovičová bola presťahovaná od 1. 4. 2013 do Zariadenia pre seniorov na Hurbanovej ulici
č. 12 v Trenčianskych Tepliciach.
V
dôsledku presťahovania zostal tento byt voľný a pravdepodobne bude potrebovať
rekonštrukciu. Mesto Trenčianske Teplice nevedie poradovník uchádzačov o byt, a preto sa rozhodlo
na predmetný byt vo výmere 62,03 m2
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
zariadeniach domu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. V zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje
MsZ.
Do otvorenej diskusie sa prihlásila poslankyňa Dagmar Ďatková, ktorá uviedla, že materiál
prerokovala Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok na svojom zasadnutí dňa 30. 4. 2013 a
odporučila odpredať tento majetok mesta formou obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie č. 27/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - bytu č. 4, súp. č. 344, vchod 8,
Hurbanova ul. v Trenčianskych Tepliciach vo výmere 62,03 m2, spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku KN-C par. č.384/2
- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 246 m2, vedeného na LV 1674, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
21 na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - 2-izbová bytová jednotka: byt č. 4,
nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 344, vchod 8, ul. Hurbanova v Trenčianskych Tepliciach“
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za : 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

10. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku
mesta - bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
a pozemku SNP 125/9, byt č. 3
Primátor uviedol, že Mesto Trenčianske Teplice sa rozhodlo riešiť problém s dlhodobým
neplatičom a nájomcom bytu č. 3 Štvrť SNP 125/9, tak, že tento nájomca bytu č. 3 na SNP 125/9 v
Trenčianskych Tepliciach bol presťahovaný do náhradného ubytovania na ul. M. R. Štefánika č. 13. V
dôsledku presťahovania zostal tento byt voľný a pravdepodobne bude potrebovať rekonštrukciu.
Mesto Trenčianske Teplice nevedie poradovník uchádzačov o byt, a preto sa rozhodlo na predmetný
byt a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž. V zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje MsZ.

Návrh
Trenčianskych
zasadnutí dňa
súťaže, doplnil

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
bytu č.3, Štvrť SNP v
Tepliciach prerokovala Komisia pre financie, hospodárstvo a majetok na svojom
30. 4. 2013 a odporučila odpredať tento majetok mesta formou obchodnej verejnej
primátor.

Uznesenie č. 28/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - bytu č. 3, súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP
v Trenčianskych Tepliciach vo výmere 71,68 m2, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a zariadeniach domu a pozemku KN-C par. č. 1827/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2,
vedeného na LV 1670, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice
obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
2/ na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - 3-izbová bytová jednotka: byt č. 3,
nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach“
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
11.

Návrh na odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2221/23, k.ú. Trenčianske Teplice

Tento materiál už bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 18. 12. 2012, kde bola vznesená
pripomienka, či pozemok je alebo nie je vlastníctvom Mesta Trenčianske Teplice. MsZ prijalo
uznesenie č. 56/XII/2012, v ktorom uložilo Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok prerokovať
žiadosť o odpredaj a stanovisko predložiť na najbližšie rokovanie MsZ. Keďže k danej problematike
neboli na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach doručené žiadne ďalšie materiály, komisia na
svojom rokovaní dňa 30. 4. 2013 odporučila MsZ schváliť odpredaj pozemku tak ako je uvedené
v návrhu na uznesenie MsZ. Pán Václav Valčík požiadal o odkúpenie pozemku spolu s p. Jánom
Dedíkom s manželkou RNDr. Máriou Dedíkovou, obaja bytom Štvrť SNP 122/5, 914 51 Trenčianske
Teplice každý v jednej
z dôvodu vysporiadania pozemku pod stavbou - poschodovými garážami,
vysvetlil tento materiál primátor mesta.
Poslanci MsZ nemali žiadne otázky, návrhy ani pripomienky k tomuto návrhu. Následne
pristúpili k hlasovaniu, na základe ktorého bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 29/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a)
odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2221/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 v k.
ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín do výlučného vlastníctva pre Václava Valčíka, rod. Valčík, Štvrť SNP 125/10,
Trenčianske Teplice v 1/4 za kúpnu cenu vo výške 3,50 Eur/m2, spolu za 10,50 m2 v sume 36,75 Eur
vlastníka garáže súpisné č. 1563, zapísanej na LV č. 2850 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra
Trenčín

b)
odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2221/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 v k.
ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín do výlučného vlastníctva pre Jána Dedíka, rod. Dedík a manželku RNDr. Máriu
Dedíkovú, rod. Jančeková, obaja bytom Štvrť SNP 122/5, Trenčianske Teplice v Vz za kúpnu cenu vo
výške 3,50 Eur/m2, spolu za 10,50 m2 v sume 36,75 Eur vlastníkom garáže súpisné č. 1873,
zapísanej na LV č. 2340 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín
Celková kúpna cena za celý pozemok predstavuje 73,50 Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.

12.

Zriadenia práva vecného bremena na pozemkoch KN-E pare. č. 2672 a KN-C
pare. č. 2673, k. ú. Trenčianske Teplice

Primátor uviedol, že tento materiál. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava
pripravuje v meste Trenčianske Teplice realizáciu stavby TN Trenč. Teplice, ktorej súčasťou budú
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane transformačnej stanice, rozvodov
elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku. Výstavbou budú
dotknuté pozemky v majetku mesta uložením elektrických rozvodov.
Uvedená spoločnosť požiadala Mesto Trenčianske Teplice o zriadenie práva vecných
bremien, spočívajúcich v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na časti zaťažených
nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne vypracovanom po zrealizovaní
plánovanej výstavby. V súčasnosti je potrebné uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien.
Materiál bol predmetom rokovania Komisie pre financie, hospodárstvo a majetok dňa 30. 4.
2013, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie bezodplatného práva vecných
bremien na predmetných pozemkoch v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava.
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 30/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje
za Mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka pozemkov KN-E pare. č. 2672 - ostatné plochy o výmere
5528 m2 a KN-C pare. č. 2673 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2290 m2 nachádzajúcich sa
v meste Trenčianske Teplice, k. ú. Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 1 vedenom Správou
katastra Trenčín, pre okres Trenčín, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zriadenie bezodplatného práva vecných bremien

spočívajúcich v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na časti zaťažených nehnuteľností
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne vypracovanom po zrealizovaní plánovanej výstavby:
a) riadenia a uloženie plánovanej stavby;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b);
2. súhlasí
s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

bremien

so

spoločnosťou

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

13.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa zapojili poslanci Marian Kočiš a Pavol Hollý.
Poslanec Marian Kočiš:
celé znenie interpelácií je prílohou zápisnice.

Poslanec Pavol Hollý:
poďakoval za dočistenie Partizánskej ulice a dal na zváženie vykonanie niektorých zbytočných
krokov zo strany TsM, na základe ktorých nemuselo byť čistenie vykonávané dvakrát.

14. Rôzne
Do bodu Rôzne sa zapojil svojim príspevkom poslanec Marian Kočiš s opätovne zopakovanou
otázkou ohľadne zápisnice z rokovania MsZ dňa 10.4.2013 a následne prečítal blog p. Dostála
s názvom „Viem, ale nepoviem“ o sprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Mestom
Trenčianske Teplice.
Po krátkej diskusii poslancov Moniky Pšenčíkovej a Mariana Kočiša k vyplateniu odmien
sobášiacej pre poslankyňu Moniku Pšenčíkovú a vráteniu týchto finančných prostriedkov, bolo
udelené slovo občiankam mesta - pani Beáte Párnicovej, ktorá sa obrátila na poslanca Mariana
Kočiša a jeho narodeniu v tomto meste, jeho prečítaniu pripravenej reči inými ľuďmi a o jeho slušnosti
voči občianske p. Kurekovej.
Ďalšou občiankou, ktorej bolo udelené slovom poslancami MsZ, bola pani Oľga Krajmerová.
Jej príspevok sa týkal zasadnutia MsZ dňa 10.4.2013 a prítomnosti reportérov zo súkromnej televízie
a opätovné informovanie prítomných o porušení zákona č. 369/1990 Zb. z dôvodu nezodpovedania
otázok kladených niektorým poslancom MsZ.
Primátor stručne odpovedal poslancovi Marianovi Kočišovi, že podľa Rokovacieho poriadku
MsZ čl. 11 ods. 2 je určené, čo musí zápisnica zo zasadnutia MsZ obsahovať.

13. Záver
Vzhľadom k tomu, že dnešný program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval
všetkým prítomným za účasť, za konštruktívny a vecný priebeh zasadnutia a dnešné zasadnutie MsZ
ukončil.
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 6. mája 2013

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór
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Ing. Boris Ančin
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Pavol Hollý
PhDr. Marian Kočiš
Mgr. Dušan Malko
Igor Murín
MUDr. Roman Oriešek
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková
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Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 6.5.2013

Uznesenie č. 20/V/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 21/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) schvaľuje
Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2013, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácii mesta:
- Bežné príjmy celkom
2 125 142 €
- Bežné výdavky celkom
2 046 147 €
- Kapitálové príjmy celkom
238 698 €
- Kapitálové výdavky celkom
361 150 €
- Príjmy fin. operácií celkom
361 000 €
- Výdavky fin. operácií celkom
78 630 €
b) berie na vedomie
- Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2014 - 2015
c)

berie na vedomie

- nepredloženie stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2013 z dôvodu dlhodobej PN
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 22/V/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a
drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 23/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 2/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 24/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 3 /2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
na území mesta Trenčianske Teplice.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 25/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 4/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach
a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 26/V/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 5/2013 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku
a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
Uznesenie č. 27/V/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - bytu č. 4, súp. č. 344, vchod 8, Hurbanova
ul. v Trenčianskych Tepliciach vo výmere 62,03 m2, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a zariadeniach domu a pozemku KN-C par. č.384/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2,
vedeného na LV 1674, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice obchodnou
verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
2/ na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - 2-izbová bytová jednotka: byt č. 4,
nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 344, vchod 8, ul. Hurbanova v Trenčianskych Tepliciach“
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za : 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)
Uznesenie č. 28/V/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - bytu č. 3, súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP
v Trenčianskych Tepliciach vo výmere 71,68 m2, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a zariadeniach domu a pozemku KN-C par. č. 1827/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2,
vedeného na LV 1670, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice obchodnou
verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

2/ na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - 3-izbová bytová jednotka: byt č. 3,
nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 125, vchod 9, Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach“
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 29/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2221/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 v k. ú.
Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín do výlučného vlastníctva pre Václava Valčíka, rod. Valčík, Štvrť SNP 125/10,
Trenčianske Teplice v
za kúpnu cenu vo výške 3,50 Eur/m2, spolu za 10,50 m2 v sume 36,75
Eur vlastníka garáže súpisné č. 1563, zapísanej na LV č. 2850 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín
b) odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2221/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 v k. ú.
Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice, Správy
katastra Trenčín do výlučného vlastníctva pre Jána Dedíka, rod. Dedík a manželku RNDr. Máriu
Dedíkovú, rod. Jančeková obaja bytom Štvrť SNP 122/5, Trenčianske Teplice vV2 za kúpnu
cenu vo výške 3,50 Eur/m , spolu za 10,50 m2 v sume 36,75 Eur vlastníkom garáže súpisné č.
1873, zapísanej na LV č. 2340 k. ú. Trenčianske Teplice, Správy katastra Trenčín
Celková kúpna cena za celý pozemok predstavuje 73,50 Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Uznesenie č. 30/V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. schvaľuje
za Mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka pozemkov KN-E pare. č. 2672 - ostatné plochy o výmere
5528 m2 a KN-C pare. č. 2673 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2290 m2 nachádzajúcich sa
v meste Trenčianske Teplice, k. ú. Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 1 vedenom Správou katastra
Trenčín, pre okres Trenčín, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zriadenie bezodplatného práva vecných bremien spočívajúcich
v povinnosti povinného z vecného
bremena strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne vypracovanom po zrealizovaní plánovanej výstavby:
a) riadenia a uloženie plánovanej stavby;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b);
2.

súhlasí

s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Hlasovanie:

Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

V Trenčianskych Tepliciach dňa 07.05.2013

Interpelácie poslanca PhDr. Mariana Kočiša prednesené na rokovaní Ms2^oáánétíó'tíňa 06.05.2013
| Prílohy/listy/

j Vybavuje:

1.Spolu s poslancami MUDr. R.Orieškom, Ing. P. Strieškom, MUDr D. Žbirkovou, ako aj s
viacerými občanmi mesta pýtam sa na priebeh zastupiteľstva z 10.4.2013. Toto Zastupiteľstvo
prebiehalo podľa nášho názoru zmätočne a nelegitímne! Primátor nekonštatoval uznášania
schopnosť MsZ. Udeľoval slovo aj nezaprezentovaným poslancom. MsZ ukončil bez toho,
aby dal o tom hlasovať a odmietol udeliť slovo poslancovi aj keď o slovo žiadal. To, čo je
z nášho pohľadu protiprávne a neakceptovateľné je, že sa domievame, že prišlo k manipulácii
so zápisnicou z tohto rokovania a k uvedeniu nepravdivých skutočností, ktoré na
zastupiteľstve neodzneli, ale boli dodatočne v rozpore so skutočnosťou do zápisnice uvedené.
V zmysle zákona 369/90 o obecnom zriadení - §12 - bod 12 „Podrobné pravidlá o rokovaní
obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva“. Rokovací
poriadok MsZ v Tr. Tepliciach v čl.7- v bode 2 uvádza: „Po začatí zasadnutia MsZ
predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a mená poslancov, ktorí požiadali
o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí“. Toto primátor, ako predsedajúci neurobil! Na
strane 2. Zápisnice z rokovania MsZ vT r. Tepliciach konaného dňa 10.4. 2013 je však
uvedené: „Primátor uviedol, že celkový počet poslancov MsZ je momentálne 11, pričom
prítomných je 10 poslancov a MsZ je uznášania schopné.“ Podľa svedkov a zhliadnutí
videozáznamu z rokovania MsZ je preukázateľné, že takéto konštatovanie, takáto veta zo
strany primátora nezaznela a do zápisnice bola účelovo a nepravdivo doplnená. Domnievame
sa, že zapisovateľke - aj keď má pri vyhotovovaní zápisnice k dispozícii videozáznam môžu
niektoré skutočnosti „uniknúť“ - nemusí úplne vystihnúť podstatu, ale je neprípustné, aby
sa so zápisnicou - teda verejnou listinou manipulovalo a boli tam účelovo vkladané
skutočnosti, ktoré sa neudiali, resp. vety, ktoré neodzneli a podpismi to odobrili
predstavitelia mesta a overovatelia.
Zápisnicu zapísala Erika Malková - asistentka primátora a podpísali ju:
PhDr. Štefan Škultéty - primátor mesta,

Ing. František Sádecký - prednosta MsU,

p. Monika Pšenčíková - overovateľka,

Ing. Boris Ančin - overovateľ

Domnievame sa, že všetci vyššie menovaní plne zodpovedajú za autentičnosť a pravdivosť
skutočností uvádzaných v zápisnici, tak ako odzneli na rokovaní MsZ. Pýtame sa, kde pani
Malková zobrala citovanú vetu, keď na zastupiteľstve neodznela a prečo, resp. na koho pokyn
ju tam uviedla? Taktiež sa pýtame, ako tí, ktorí svojimi podpismi potvrdili pravdivosť
uvádzaných skutočností si danú zápisnicu pred podpisom preštudovali? Žiadame všetkých
zainteresovaných na čele s primátorom o vysvetlenie, zaujatie stanoviska k uvedeným
skutočnostiam, ako aj vyvodenie zodpovednosti.
2. Pán primátor, kto bol

v sobotu na otvorení Kúpeľnej sezóny mohol sa pri tvojom príhovore

presvedčiť, že máš dobrú pamäť na čísla a bez problémov si oznamoval, kedy aké udalosti v meste
budú a aká bola návštevnosť v minulom roku. Je preto asi prirodzené predpokladať, že pri týchto
tvojich schopnostiach nemôže byť pre teba najmenším problémom okamžite a z hlavy povedať,
k akému dátumu zanikol mandát poslankyniam Ďurmekovej a Psotnej. Pýtam sa ťa na tento dátum!

3.Obrátil sa na mňa občan nášho mesta pán Rastislav Jakúbek, že viac ako pred 2 týždňami v zmysle
možnosti, ktorá je ponúkaná na internetových stránkach mesta položil primátorovi aj poslancom
otázku k zastupiteľstvu konaného 10.4.2013. Otázka bola tohto znenia : „

Kto sa zúčastnil

zastupiteľstva, alebo ho pozeral v televízii musel byť šokovaný. Takto zahájiť rokovanie a
dehonestovať slávnostný akt sľubu poslanca sa skutočne bežne nevidí. Bohužiaľ primátor to vôbec
nezvládol a bolo mi aj ľúto Igora Murína, že musel byť vystavený takejto komédii. Chcem sa spýtať
primátora mesta ako aj všetkých poslancov, či sa im to páčilo a čo si o tom myslia" ? Pán Jakúbek
sa pýta, prečo jeho otázka nebola zverejnená? Prečo sa otázky cenzúrujú a o zverejňovaní otázok
rozhoduje primátor podľa svojej ľubovôle a prečo s jeho otázkou neboli oboznámení aj poslanci
a doteraz mu nebolo odpovedané ?
4.0slovilo ma veľké množstvo obyvateľov mesta, ktorí sledovali reláciu Reportéri na RTVSdňa
2.5.2013 a mali možnosť vidieť a počuť, ako sa správaš pán primátor k niektorým poslancom a ako s
nimi komunikuješ. Nebudem rozoberať tvoje „odborné" vyjadrenia v relácii - o tých si každý súdny
človek urobí predstavu sám. Priam šokovaní, ale boli občania z tvojho prístupu a arogantných
vyjadrení k pani poslankyni MUDr. Žbirkovej. Vrcholom boli tvoje vyjadrenia na jej adresu, keď sa ťa
slušne opakovane pýtala, dokonca prosila, aby si jej povedal, kedy, k akému dátumu zanikol mandát
poslankyniam Ďurmekovej a Psotnej. Z tvojej odpovede : „ Ty nie si moja nadriadená...ukončujem
zastupiteľstvo, pretože to nemá význam. Pani poslankyňa Žbirková absolútne sa nevie správať,
skáče mi neustále do reči". To myslím hovorí samo za seba! Je všeobecne známe, že pani MUDr.
Žbirková je dlhoročnou poslankyňou a lekárkou u ktorej občania oceňujú jej citlivý a chápavý prístup,
ústretovosť a ochotu vždy pomôcť. Iste si takéto správanie nezaslúži a tobôž nie od teba! Mal by si jej
byť vďačný, ruky bozkávať a prosiť ju o odpustenie, že ťa v 1. volebnom období v dobrej viere
bezhranične podporovala, až pokiaľ nepochopila, ako sa v tebe hlboko zmýlila. Taktiež by si mal pán
primátor zobrať na vedomie, že občania veľmi pohoršene a odsudzujúco vnímajú tvoje správanie.
Budem slušný a nebudem citovať, čo odznelo na tvoju adresu, ale mám ti tlmočiť, jemne povedané,
že sa nevieš chovať a nemáš základnú úctu k pani doktorke, hoci je ženou a vekom by ti matkou
mohla byť. Mňa tvoje správanie neprekvapuje, lebo napríklad pri Predvianočnom stretnutí so
seniormi 19.12.2012 v Kúpeľnej Dvorane si nás nebol schopný

ani odzdraviť

a ešte si MUDr.

Žbirkovú aj mňa osočil, že sme sa prišli na akciu zadarmo najesť a napiť, čo si mi vypisoval do mailu.
Pre ozrejmenie situácie pre občanov. Na tej akcii nás primátor totálne ignoroval, neodzdravil,
nepozval nás k stolu, ktorý bol vyhradený vedeniu mesta a kde sedel iba on, p.Pšenčíková ap.
Ďatková a ďalšie minimálne 4 miesta tam boli voľné. Sedeli sme s MUDr. Žbirkovou samostatne, nič
sme si nepýtali a túto trápnu situáciu zachraňovala asi po hodine pani Savičová a na jej pokyn nám
priniesli občerstvenie.

Od:
Datum:31.1.2013
Predmet: Re: Foío spokojných poslancov zo stretnutia so seniormi 19.12.2012
prist sa najest za cudzie peniaze a byt spokojný to naozaj vyžaduje velku dávku slusnosti
gratnlacia
p.poslanec!!!
On Thu, 31 Jan 2013 12:06:11 +0100 (CET), Marian Kocis wrote: Pňvodnízpráva
Od:
Datum:31.1.2013

Predmet: Fwd: Re: Pozvánka na MsZ - pripomienka - žiadosť /odpoveď primátorovi/
p.poslanec, je vrchol neslusnosti a nulového charakteru prist na akciu na ktorú vas nikto
nepozyval. Je vrchol neslusnosti a nulového charakteru prist na tuto akciu
a konzumomvat stravu urcenu pre pozvaných hosti.Je vrchol neslusnosti a nulového
charakteru znizit finančne prostriedky na toto podujatie a potom sa tam nechat hostit,
jest a pit. Kedze aj vdaka tebe bol dramaticky znizeny rozpočet na uvedene podujatie,
financie sa vybavovali sponzorsky. A mozem ta upozornit, ze žiaden zo sponzorov tohto
podujatia nemal a nema záujem na tom, aby tam ludia ako ty konzumovali jedlo a
nápoje urcene pozvaným seniorom. Takže ked chceš rozpravat o slusnosti tak sa najprv
zamysli nad svojim spravanim a konaním. A navyše slusny človek nerozprava poza
chrbát niekoho ine ako dana osoba rozkradla mesto, ako rozdava verejne zakazky
svojim kamaratom a pod. s pozdravomSS
Za viacerých pohoršených a nahnevaných občanov mesta pýtam sa ťa pán primátor Škultéty, kedy sa
pani MUDr. Žbirkovej verejne ospravedlníš a dokedy chceš pokračovať v takom to konaní, ktoré
dehonestuje funkciu primátora a narúša medziľudské vzťahy v našom meste ? Záverom chcem dodať,
že na tvoje odporúčanie sme sa aj s pani MUDr. Žbirkovou opakovane zamysleli, a tu, teraz verejne
dávame 10 € za naše „hostenie v jedení a p ití" na Predvianočnom stretnutí so seniormi mesta dňa
19.12.2012 v Kúpeľnej Dvorane. Buď ich zašli sponzorom, alebo ešte lepšie - kúp si za ne knižku
slušného správania a výchovy a naštuduj si, čo je vrcholom neslušnosti a nulového charakteru!

5. V súvislosti s tým to podujatím / Previanočné stretnutie so seniormi dňa 19.12.2012 v Kúpeľnej
dvorane/ sme v mesiaci februári 2013 / Ďurmeková, Psotná, Kočiš/ upozornili pani viceprimátorku
Pšenčíkovú na nezrovnalosť vo financovaní za jej „účinkovanie" na tom to podujatí. Podľa výkazu
ZPOZu bola pani viceprimátorke Pšenčíkovej vyplatená odmena za účinkovanie vrátane ošatného,
hoci na tom to

podujatí neúčinkovala

! Pri tom to osobnom

stretnutí pani viceprimátorka

konštatovala, že si nie je vedomá, že prostriedky jej boli vyplatené, že tú to skutočnosť preverí
a vykoná prípadnú nápravu. Chcem sa ťa spýtať pán primátor, pretože si podpisoval vyplatenie
financií pani viceprimátorke Pšenčíkovej, kedy a akým spôsobom vrátila mestu neoprávnene
vyplatené financie za účinkovanie na podujatí, kde v skutočnosti neúčinkovala!!!

