Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 8. septembra 2014

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 25. júna 2014
3. Správa o výsledku kontroly hospodárenia Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach
4. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_C pare. č. 2388/2
a pare. č. 2388/3, pozemok KN_E pare.č. 2415 a novovytvorený pozemok KN_C pare. č.
2786/26 a pare. č. 2786/27
5. Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčianske Teplice na volebné obdobie
2 0 1 4 -2 0 1 8
6. Zabezpečenie záväzku Mesta Trenčianske Teplice pri kúpe nájomných bytov v objekte NS
Narcis
7. Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a Žiadosti o poskytnutie dotácie
z M D VaR R SR
8. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za II. štvrťrok 2014
a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za rok
2014
9. Protesty a upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín
10. Prerokovanie
Trenčianske

situácie

a zdôvodnenie

Teplice

zastúpené

poslancom

primátorom

a občanom

mesta

mesta,

Štefanom

prečo

Škultétym

sa

Mesto

a právnou

zástupkyňou mesta JUDr. Máriou Bustinovou už štyrikrát nezúčastnilo pojednávania na
Krajskom súde v Trenčíne týkajúceho sa sporu o poslanecké mandáty poslankýň Moniky
Psotnej a Zuzany Ďurmekovej
11. Postoj mesta a právnej zástupkyne JUDr. Márie Bustinovej k pojednávaniu vytýčenému na 06.
08. 2014, nakoľko u občanov prevláda názor, že Mesto Trenčianske Teplice sa vyhýba tomu,
aby súd mohol rozhodnúť a vymýšľa prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. Márie
Bustinovej

rôzne obštrukcie a nové nezmyselné
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podania,

len aby sa naťahoval čas.

Vysvetlenie by mala poslancom a občanom mesta podať popri primátorovi aj JUDr. Mária
Bustinová, ktorá je už niekoľko rokov mestskou právničkou a každý mesiac fakturuje mestu
nemalé finančné sumy za poskytované právne služby. Každý občan sa teda svojimi daňami
a poplatkami skladá na činnosť JUDr. Bustinovej, a preto občania očakávajú účasť mesta na
pojednávaní, ktoré je vytýčené na 06. 08. 2014, aby sa odstránil nezákonný stav.
12. Prerokovanie situácie, prečo poslanci MsZ - Monika Pšenčíková, Dagmar Ďatková, Peter
Ďurina, Pavol Hollý a nelegitímne si uplatňujúci mandát poslanca MsZ občania Tibor Guštafík,
Boris Ančin, Igor Murín porušujú zákon o prokuratúre č. 153/2001 Z.z. tým, že neprerokovali
a nijakým spôsobom nerozhodli o viacerých Upozorneniach prokurátora Okresnej prokuratúry
Trenčín, čoho následkom sú Mestu Trenčianske Teplice opakovane podané upozornenia
prokuratúry na nečinnosť. Takýmto postupom mesta hrozia mestu žaloby, ktoré voči nemu
budú podané okresnou prokuratúrou.
13. Interpelácie
14. Rôzne
15. Záver

1.

Otvorenie

Primátor privítal prítomných a zároveň otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 ods. 7 a § 13 ods. 4 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanec Tibor Guštafík sa ospravedlnil z neúčasti na rokovaní MsZ, poslanec Roman
Oriešek
ohlásil prostredníctvom poslankyne Dariny Žbirkovej krátke meškanie, poslanec Peter
Strieška sa neospravedlnil.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov MsZ a
MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslankyňu Dagmar Datkovú a poslanca Borisa Ančina, za skrutátorky
p. Fialovú a p. Hudcovskú, za zapisovateľku p. Malkovú.
Primátor informoval o návrhu programu, ktorý bol súčasťou dodaných písomných materiálov
pre poslancov na dnešné rokovanie MsZ a následne sa spýtal, či má niekto z prítomných poslancov
pripomienky k navrhovanému programu MsZ.
Prihlásil sa poslanec Marian Kočiš, ktorý požiadal spracovateľa materiálu k bodu č. 9 o jeho
podpísanie, nakoľko nebol podpísaný. Ďalej poslanec Marian Kočiš predložil pozmeňujúci návrh:

Doplniť bod č. 2 - Prerokovanie Protestu č. Pd 97/14/3309-5 týkajúceho sa nástupu náhradníka
Tibora Guštafíka, Pd 100/14/3309-5 týkajúceho sa zloženia sľubu poslanca Tibora Guštafíka a Pd
326/13/3309-9 týkajúceho sa postupu pri nástupe náhradníka na výkon mandátu poslanca Borisa
Ančina.
(celé znenie viď DVD, text pozmeňujúceho návrhu nebol poslancom predložený).
Poslanec Roman Oriešek prišiel do rokovacej miestnosti.
Primátor krátko zareagoval na návrh poslanca a predložil svoj pozmeňujúci návrh:

Vypustiť bod č. 10 s názvom „Prerokovanie situácie a zdôvodnenie poslancom a občanom
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mesta, prečo sa Mesto Trenčianske Teplice zastúpené primátorom mesta Štefanom Škultétym
a právnou zástupkyňou mesta JUDr. Máriou Bustinovou už štyrikrát nezúčastnilo pojednávania na
Krajskom súde v Trenčíne týkajúceho sa sporu o poslanecké mandáty poslankýň Moniky Psotnej
a Zuzany Ďurmekovej“, bod č. 11 s názvom „Postoj mesta a právnej zástupkyne JUDr. Márie
Bustinovej k pojednávaniu vytýčenému na 06. 08. 2014, nakoľko u občanov prevláda názor, že Mesto
Trenčianske Teplice sa vyhýba tomu, aby súd mohol rozhodnúť a vymýšľa prostredníctvom
advokátskej kancelárie JUDr. Márie Bustinovej rôzne obštrukcie a nové nezmyselné podania, len aby
sa naťahoval čas. Vysvetlenie by mala poslancom a občanom mesta podať popri primátorovi aj JUDr
Mária Bustinová, ktorá je už niekoľko rokov mestskou právničkou a každý mesiac fakturuje mestu
nemalé finančné sumy za poskytované právne služby. Každý občan sa teda svojimi daňami
a poplatkami skladá na činnosť JUDr. Bustinovej, a preto občania očakávajú účasť mesta na
pojednávaní, ktoré je vytýčené na 06. 08. 2014, aby sa odstránil nezákonný stav“ a bod č. 12
s názvom „Prerokovanie situácie, prečo poslanci MsZ - Monika Pšenčíková, Dagmar Ďatková, Peter
Ďurina, Pavol Hollý a nelegitímne si uplatňujúci mandát poslanca MsZ občania Tibor Guštafík, Boris
Ančin, Igor Murín porušujú zákon o prokuratúre č. 153/2001 Z. z. tým, že neprerokovali a nijakým
spôsobom nerozhodli o viacerých Upozorneniach prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín, čoho
následkom sú Mestu Trenčianske Teplice opakovane podané upozornenia prokuratúry na nečinnosť.
Takýmto postupom mesta hrozia mestu žaloby, ktoré voči nemu budú podané okresnou prokuratúrou“
z programu rokovania dnešného zasadnutia MsZ.
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu za predložené pozmeňujúce návrhy a za program ako celok.
Na základe hlasovania poslancov pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša

nebol prijatý.

Na základe hlasovania poslancov pozmeňujúci návrh primátora mesta bolprijatý.

Uznesenie č. 40/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Trenčianskych Tepliciach zo dňa 25. júna 2014

Materiál k tomuto bodu programu predložil hlavný kontrolór mesta JUDr. Jozef Zemko.
Stručne zhodnotil stav plnenia všetkých prijatých uznesení z predošlého zasadnutia MsZ. Následne
poslancov požiadal o prerokovanie tejto správy.
Do otvorenej diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

Uznesenie č. 41/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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3.

Správa o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy A. Bagara
v Trenčianskych Tepliciach

Primátor odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi mesta Trenčianske Teplice. JUDr. Jozef
Zemko informoval prítomných o vykonanej kontrole a jej výsledku, ktorú vykonal na základe plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok tohto roku.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

Uznesenie č. 42/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

4.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_C
pare. č. 2388/2 a pare. č. 2388/3, pozemok KN_E pare.č. 2415 a novovytvorený
pozemok KN_C pare. č. 2786/26 a pare. č. 2786/27

Primátor oboznámil prítomných s týmto materiálom. Menovaný je vlastníkom pozemku KN_C
pare. č. 2413/1 a na ňom stojaceho rodinného domu, ktorý zdedil po rodičoch ešte v roku 1988. Až pri
zameriavaní pozemkov susedmi v tomto roku bolo zistené, že hranice pozemku p. Mesiara nie sú v
skutočnosti také, ako sám predpokladal. Z dôvodu scelenia a vyrovnania ohraničenia jeho pozemku
požiadal o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktoré sú okrajovými
časťami jeho pozemku. Pozemky sa nachádzajú na ul. Partizánska po pravej strane smerom na
Machnáč.
Problematikou odpredaja uvedených pozemkov sa zaoberali aj členovia komisie pre financie,
hospodárstvo a majetok na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2014 a odporučili žiadateľovi doplniť žiadosť
o vypracovaný geometrický plán na odčlenenie a zameranie pozemkov KN_E pare. č. 2786/10 a pare.
č. 2786/13.
Po doplnení žiadosti o kúpu pozemkov geometrickým plánom sa členovia komisie pre
financie, hospodárstvo a majetok opätovne zaoberali touto žiadosťou a odporučili MsZ schváliť predaj
pozemkov za cenu 8,- Eur/m2.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

Uznesenie č. 43/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v
Trenčianskych Tepliciach a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta
Trenčianske Teplice na volebné obdobie 2014 - 2018

Predkladateľom materiálu bol primátor mesta. Vysvetlil, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v obci s počtom obyvateľov od 3 001 do 5 000 určí pred voľbami obecné
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zastupiteľstvo počet poslancov na celé volebné obdobie v rozpätí 9 až 11 poslancov. Taktiež podľa
zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo určí rozsah výkonu funkcie starostu.
Vzhľadom na uvedené bol mestskému zastupiteľstvu predložený na schválenie návrh na
určenie jedného volebného obvodu a 11 poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie
a 100% rozsah výkonu funkcie.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

Uznesenie č. 44/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Zabezpečenie záväzku Mesta Trenčianske Teplice pri kúpe nájomných bytov
v objekte NS Narcis

Primátor stručne informoval prítomných poslancov MsZ, že Mesto Trenčianske Teplice
spresňuje dĺžku splácania úveru získaného zo ŠFRB na nákup nájomných bytov v objekte NS Narcis z
pôvodných 40 rokov na 30 rokov. Toto skrátenie lehoty splatenia úveru ŠFRB nemá vplyv na celkovú
výšku
splátok.
Primátor
doplnil
informáciu
o pokračovaní
prác
podľa
harmonogramu
s predpokladaným termínom kolaudácie bytov v mesiaci november 2014 a uviedol aj počet
doručených žiadostí o pridelenie nájomných bytov v Narcise - 4 3 .
V otvorenej diskusii sa poslanec Marian Kočiš vyjadril k výstavbe bytov v Narcise a opätovne
upozornil na nezákonný stav konštatovaný Okresnou prokuratúrou a vyzval primátora na zaujatie
stanoviska v tejto veci.
Primátor krátko reagoval na vyjadrenie poslanca Mariana Kočiša, na jeho nečinnosť v hľadaní
riešenia problému s Narcisom a uviedol dôvod - rozporuplnosť činnosti Okresnej prokuratúry Trenčín
a tiež fakt, že o neplatnosti prijatých uznesení MsZ môže rozhodovať len súd.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

Uznesenie č. 45/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a Žiadosti o
poskytnutie dotácie z MDVaRR SR

Materiál k tomuto bodu predkladal primátor mesta. Uviedol, že Mesto Trenčianske Teplice sa
stalo v aktuálnom roku 2014 úspešným žiadateľom o podporu zo ŠFRB a dotáciu z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a na kúpu budovy bývalého nákupného centra Narcis
získalo čiastku 1 083 480,- EUR. Zrealizovaním kúpy zrekonštruovaného objektu takto mesto
Trenčianske Teplice získa do svojho vlastníctva 25 bytov, ktoré bude prenajímať občanom mesta.
Mesto Trenčianske Teplice však eviduje 43 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Keďže dopyt
prevyšuje ponuku, rozhodli sme sa využiť ponuku spoločnosti MANO INVEST, a.s., Bratislava a
pokračovať v snahe o získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB a MDVaRR SR na kúpu nových
nájomných bytov v areáli bývalej nemocnice na ulici P.O Hviezdoslava. Vlastník tejto nehnuteľnosti
plánoval rekonštrukciu už v minulosti a stavebné povolenie na jej prestavbu získal už v máji 2009.
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Komisia pre hospodárstvo, financie a majetok odporučila MsZ schváliť predmetný zámer a
predložiť na ŠFRB a MDVaRR SR žiadosti na získanie finančných prostriedkov na kúpu 25 nájomných
bytov v objekte bývalej nemocnice za rovnakých právnych a finančných podmienok ako tomu bolo pri
projekte „Narcis“. Podmienkou budúcej kúpy 25 nájomných bytov bude zrealizovanie rekonštrukcie
celej uvedenej nehnuteľnosti v plnom rozsahu, dodal primátor.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 46/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 47/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 48/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 49/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

8.

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za II.
štvrťrok 2014 a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice za rok 2014

Primátor mesta k tomuto materiálu vysvetlil, že materiál bol vypracovaný do prehľadnej
tabuľky v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 14 ods. 2 a v zmysle uznesenia MsZ č.
32/VI/2013 zo dňa 28.06.2013 boli vykonané zmeny v rozpočte mesta k II. štvrťroku 2014
prostredníctvom rozpočtových opatrení.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

Uznesenie č. 50/IX/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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9.

Protesty a upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín

Primátor mesta oboznámil prítomných, že Mestu Trenčianske Teplice boli okresným
prokurátorom
podané protesty a následne upozornenia prokurátora. Text a obsahová stránka
protestov, resp. upozornení je totožná so stanoviskom Okresnej prokuratúry Trenčín, ktoré bolo
prezentované aj na rokovaní MsZ dňa 24.02.2014 v súvislosti s uznesením MsZ č. 4/111/2013.
Mesto Trenčianske Teplice odmieta uvedenú argumentáciu Okresnej prokuratúry Trenčín
a zotrváva na stanovisku, ktoré prezentovalo na predmetnom rokovaní MsZ aj prostredníctvom svojej
právnej zástupkyne.
Poslanec Marian Kočiš sa zapojil do diskusie k tomuto bodu programu. Uviedol že, vzhľadom
k tomu, že od 15.03. 2013 Okresná prokuratúra Trenčín konštatuje nezákonný stav v Meste
Trenčianske Teplice, on a skupina poslancov nehlasujú. Podľa jeho vyjadrenia mesto ani raz
neprerokovalo protesty prokurátora, preto dal návrh na uznesenie k tomuto bodu programu v tomto
znení:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie Upozornenia prokurátora na nečinnosť č. č. Pd 206/14/3309-4 č. Pd
207/14/3309-4 č. Pd 208/14/3309-4, č. Pd 209/14/3309-4 č. Pd 210/14/3309-4 č. Pd
211/14/3309-4 č. Pd 212/14-3309-4 zo dňa 24.06.2014.
b) vyhovuje Protestom prokurátora proti Mestu Trenčianske Teplice pod č. . Pd 45/14/3309-18 zo
dňa 28.03. 2014, č. Pd 48/14/3309-6 zo dňa 03.04. 2014, č. Pd 76/14/3309-5 zo dňa
08.04. 2014, č. Pd 78/14/3309-4 zo dňa 11.04. 2014, č. Pd 74/14/3309-4 zo dňa 24.04.
2014, č. Pd 97/14/3309-4 zo dňa 28.04. 2014, č. Pd 100/14/3309-4 zo dňa 05.05. 2014,
č. Pd 108/14/3309-4 zo dňa 07.07. 2014, č. Pd 63/14/3309-9 zo dňa 08.07. 2014,
č. Pd
226/14/3309-4 zo dňa 12.08. 2014,
č. Pd 241/14/3309-4 zo dňa 12.08. 2014,
č. Pd
225/14/3309-4 zo dňa 13.08. 2014 a č. Pd 245/14/3309-5 zo dňa 15.08.2014.
c) ruší všetky uznesenia MsZ vzťahujúce sa k Protestom a Upozorneniam citovaných v bodoch
a) a b).
Poslanci Darina Žbirková a Roman Oriešek sa zapojili s uvedením svojho dôvodu
nehlasovania na zasadnutiach MsZ a poslankyňa Monika Pšenčíková uviedla, že na sneme ZMOS-u
niektorí primátori tiež poukazovali na činnosť okresných prokuratúr a následne potrebe usmerneniu
samospráv k riešeniu takýchto situácií.
Hlavný kontrolór mesta JUDr. Jozef Zemko povedal svoj názor na túto situáciu. Okresná
prokuratúra „konštatuje“ , nemá právo rozhodovať, môže vysloviť len právny názor. O zákonnosti
uznesení rozhodne súd. Dodal, že má za to, že stav je zákonný, ak súd nerozhodne inak.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu programu, poslanci MsZ hlasovali za návrh poslanca
Mariana Kočiša.
Na základe hlasovania poslancov tento návrh nebol prijatý.

10.

Interpelácie

Poslankyňa Monika Pšenčíková požiadala primátora o podanie informácie k stav kúpaliska
Zelená žaba.

Primátor uviedol,

že

územné

rozhodnutie

pre výstavbu

parkoviska

už

bolo vydané,

momentálne sa čaká na vyrozumenie z Pamiatkového úradu Bratislava ohľadne podanej petície
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občanov za záchranu kúpaliska Zelená žaba. Doplnil, že termín otvorenia zostáva nezmenený, t.j.
mesiac júl 2015.

11.

Rôzne

Poslankyňa Monika Pšenčíková požiadala poslancov aj občanov rešpektovanie jej súkromia.
Poslanec Pavol Hollý požiadal primátora o informácie k rekonštrukcii ihriska pri základnej škole
a k plánovaným prácam na Partizánske ulici.
Do diskusie sa zapojili aj občania mesta pani Mária Lauffová, Viola Takáčová, Beáta
Párnicová, Oľga Krajmerová, pán Mano s príspevkami týkajúcimi sa vydania Teplickej pravdy,
odpočtu práce štyroch poslancov MsZ, nezákonného stavu a nehlasovania skupiny poslancov MsZ.
Následne na niektoré otázky reagovali aj dotknutí poslanci Darina Žbirková, Marian Kočiš a Roman
Oriešek.
Primátor odpovedal na jednotlivé otázky:
Rekonštrukcia ihriska - práce na rekonštrukcii sa začali 2. septembra. Termín ukončenia je
predpokladaný za tri mesiace. Toto viacúčelové ihrisko s oválom bude zabezpečené aj
bezpečnostným systémom a bude riadne dozorované na základe organizačného poriadku.
Práce na Partizánskej ulici - vykonávajú sa opravy chodníkov, resp. kanalizačných poklopov,
práce mali začať v piatok 5.septembra, z dôvodu nefunkčnosti frézy sa trošku oneskoria.
Zverejnenie videozáznamu z MsZ konaného dňa 25.06.2014 a v prípade záporného zistenia, zverejní tak, ako je zvykom.

12.

nevie odpovedať, preverí

Záver

Vzhľadom k tomu, že dnešný program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor podákoval
prítomným za účasť a dnešné zasadnutie MsZ ukončil.

Overovatelia:
Ing. Dagmar Ďatková

Ing. Boris Ančin

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 8. septembra 2014

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr, Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

/)

Ing. Boris Ančin
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
MUDr. Tibor Guštafík
Ing. Pavol Hollý
PhDr. Marian Kočiš
Igor Murín
MUDr. Roman Oriešek
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 8. septembra 2014

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

Uznesením č. 40/IX/2014

schvaľuje Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 41/IX/2014

berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 25. 06. 2014.

Uznesením č. 42/IX/2014

berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hospodárenia Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 43/IX/2014

schvaľuje predaj nehnuteľností:
a/ pozemok KN_C pare. č. 2388/2 - lesné pozemky vo výmere 4 m2
b/ pozemok KN_C pare. č. 2388/3 - lesné pozemky vo výmere 2 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti,
c/ pozemok KN_E pare. č. 2415 - orná pôda vo výmere 37 m2
d/ novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2786/26 - ostatné plochy vo výmere 50 m2, ktorý vznikol
odčlenením časti pozemku KN_E pare. č. 2786/10 - ostatné plochy vo výmere 100 m2
e/ novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2786/27 - ostatné plochy vo výmere 55 m2, ktorý vznikol
odčlenením časti pozemku KN_E pare. č. 2786/13 - ostatné plochy vo výmere 69 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 2435 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice
pre p. Iva Mesiara, rod. Mesiar, Partizánska 475/62, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2.

Novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 36335924-113-14 zo dňa 5. 6. 2014,
vyhotoveného Ing. Danielom Panákom, Súkromná geodézia Trenčín, s. r. o., Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín,
IČO: 36 335 924, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor

dňa 27. 6. 2014 pod č.

714/14.

Kúpna cena za celkovú výmeru pozemkov 148 m2 predstavuje........................................ 1 184,- 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.
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Uznesením č. 44/IX/2014

určuje
I.

Podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov,

pre mesto Trenčianske Teplice a voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhlásené predsedom NR SR na 15. 11.
2014, jeden volebný obvod,
II.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, pre Mestské

zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach 11 poslancov na celé volebné obdobie,
III.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na volebné obdobie

2014 - 2018 primátorovi mesta plný (100%) rozsah výkonu funkcie a z toho vyplývajúci nárok na 100% plat v
súlade s osobitným zákonom.

Uznesením č. 45/IX/2014

a) r u š í uznesenie MsZ č. 11/11/2014 zo dňa 24.02. 2014,

b) s ch v a ľ u j e zabezpečenie záväzku Mesta zahrnúť do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014

a

v ďalších rokoch splácanie mesačnej splátky istiny a úroku po dobu 30 rokov tak aby bolo zabezpečené ich
pravidelné splácanie.

Uznesením č. 46/1X72014

schvaľuje
a) investičný zámer Mesta realizovať kúpu nájomných bytov Stavby „Nájomný bytový dom „Pro Salute“
Trenčianske Teplice“, súpisné číslo 280, parcelné číslo registra „C“ 8 v počte 25 b.j. na základe Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve,
b) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej
len MDVaRR) vo výške 436 000,- € (40% Obstarávacej ceny) a poskytnutie štátnej podpory z prostriedkov
Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) na kúpu nájomných bytov nachádzajúcich sa v objekte súpisné
číslo 280, parcelné číslo registra „C“ 8, katastrálne územie mesta Trenčianske Teplice vo výške 654 000,- €
(60% Obstarávacej ceny),
c) záväzok Mesta Trenčianske Teplice, že bude vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte
mesta a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti.

Uznesením č. 47/IX/2014
schvaľuje
predloženie a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a poskytnutie štátnej podpory z
prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 25 nájomných bytov v objekte súpisné číslo 280, parcelné
číslo registra „C“ 8 v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice za podmienok stanovených zákonom
č. 134/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania (ďalej len zákon):
a) byt prenajme nájomcovi, ktorým môže byť 1. fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s
ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne neprevyšuje trojnásobok životného minima (§ 22 zákona)
platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako
podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal (ďalej len „životné minimum“)
alebo,
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b) nájomnú zmluvu s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájomcom je občan s
ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov,
c) nájomnú zmluvu na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom (Vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z.) pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu, uzatvorí len s občanom so zdravotným postihnutím a ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od
takejto osoby, uzatvorí nájomnú zmluvu na takýto byt aj s inou osobou, a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok,
d) v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve, a ak nepožiadala o uzavretie nájomnej zmluvy fyzická osoba, ktorá spĺňa
podmienku podľa písmena a), uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nespĺňa podmienku podľa písmena a)
a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok,
e) prípadná finančná zábezpeka za užívanie bytu nepresiahne ročné nájomné, pričom lehota na zloženie
finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy,
f) od nájomcu v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy nebude požadovať finančné plnenie, ktoré priamo
nesúvisia s užívaním bytu,
g) zachová nájomný charakter bytov po dobu najmenej 30 rokov ,
h) počas lehoty uvedenej v písmene g) umožní vstup do bytov zamestnancom ministerstva, príslušného
krajského stavebného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu a tento
záväzok premietne aj do nájomnej zmluvy,
i) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a ktorej mesačný
príjem neprevyšuje štvornásobok životného minima,
j) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby obce,
najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo fyzickej osobe užívajúcej nájomný byt vrátený
oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť
10% bytov, najmenej však 1 b y t.

Uznesením č. 48/IX/2014
schvaľuje zabezpečenie záväzku Mesta zahrnúť do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015 a v ďalších
rokoch splácanie mesačnej splátky istiny a úroku po dobu 30 rokov tak, aby bolo zabezpečené

pravidelné

splácanie finančných prostriedkov použitých na kúpu 25 nájomných bytov v objekte súpisné číslo 280, parcelné
číslo registra „C“ 8 umiestneného v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice.

Uznesením č. 49/IX/2014
schvaľuje zriadenie záložného práva na 25 nájomných bytov nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 280,
parcelné číslo registra „C“ 8, v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania, po nadobudnutí vlastníckeho práva k nájomným bytom Mestom Trenčianske Teplice.

Uznesením č. 50/IX/2014
berie na vedomie Informáciu

o plnení

2014 a informáciu o rozpočtových

rozpočtu

opatreniach

v

Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za II. štvrťrok
rámci

rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014.

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
8. Septembra 2014. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 9 poslancov.

Číslo hlasovania : 1A
pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša k Programu MsZ
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za : 3
Proti: 6 (Ančin, Ďatková, Ďurina, Hollý, Murín, Pšenčíková)
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Návrh nebol prijatý.

Číslo hlasovania : 1B
Pozmeňujúci návrh primátora mesta k Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania : 1c
Uznesenie č. 40/IX/2014
Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania : 2
Uznesenie č. 41/IX/2014
Správa

o kontrole plnenia

uznesení zo zasadnutia

Tepliciach zo dňa 25. júna 2014.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
1

Mestského

zastupiteľstva

v Trenčianskych

Za: 6
Proti: O
Zdržal sa: O
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)
Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania : 3
Uznesenie č. 42/IX/2014
Správa o výsledku kontroly hospodárenia Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania : 4
Uznesenie č. 43/IX/2014
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_C pare. č. 2388/2 a pare.
č. 2388/3, pozemok KN_E pare.č. 2415 a novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2786/26 a pare. č.
2786/27
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania : 5
Uznesenie č. 44/IX/2014
Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Trenčianske Teplice na volebné obdobie 2014 2018.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania : 6

Uznesenie č. 45/IX/2014
Zabezpečenie záväzku Mesta Trenčianske Teplice pri kúpe nájomných bytov v objekte NS Narcis
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 7/1
Uznesenie č. 46/IX/2014
Investičný zám er Mesta realizovať kúpu nájomných bytov Stavby „Nájomný bytový dom „Pro Salute"
Trenčianske Teplice“, predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR a poskytnutie štátnej podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 7/2
Uznesenie č. 47/IX/2014
Predloženie a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a poskytnutie štátnej podpory
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 25 nájomných bytov.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 7/3
Uznesenie č. 48/IX/2014
Zabezpečenie záväzku Mesta zahrnúť do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015 a v ďalších
rokoch splácanie mesačnej splátky istiny a úroku po dobu 30 rokov.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)
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Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 7/4
Uznesenie č. 49/IX/2014
Zriadenie záložného práva na 25 nájomných bytov
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 8
Uznesenie č. 50/IX/2014
Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za II. štvrťrok 2014
a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 3 (Kočiš, Oriešek, Žbirková)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 9
Protesty a upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa: 5 (Ančin, Ďurina, Hollý, Murín, Pšenčíková)
Nehlasoval: 1(Ďatková)
Návrh nebol prijatý.
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