Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. júna 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 30. mája 2014
Správa o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy A. Bagara v Trenčianskych
Tepliciach
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice na II. polrok 2014
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2013
Členstvo Mesta Trenčianske Teplice vo verejno-súkromnom partnerstve
Interpelácie
Rôzne
Záver
1.

Otvorenie

Primátor srdečne privítal prítomných a zároveň otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočňuje v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci Roman Oriešek a Darina Žbirková sa ospravedlnili z neúčasti na rokovaní MsZ,
poslanec Peter Ďurina ohlásil krátke meškanie.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov MsZ a
MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslankyňu Moniku Pšenčíkovú a poslanca Igora Murína, za skrutátorku
p. Hudcovskú a 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 predložil svoj pozmeňujúci návrh k dnešnému návrhu
programu zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu za predložený pozmeňovací návrh poslanca Mariana Kočiša:
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Zaradenie bodu - vysvetlenie občanom a poslancom prečo primátor označil niektoré osoby za osoby
účastné na čine v súvislosti s vyhotovením písomností - anonymami na pani Ďurmekovú a pani
Psotnú. (text pozmeňujúceho návrhu nebol poslancom predložený)
Pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša nebol prijatý.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh programu rokovania MsZ v pôvodnom znení, t.j. ako bol
predložený v pozvánke na rokovanie MsZ.
Uznesenie č. 32/VI/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 30. mája 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. 33/VI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

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.
Poslankyňa Monika Pšenčíková sa zaujímala, či pri návrhu na sprehľadnenie tabuľky
s nájomnými zmluvami na webovej stránke školy stanovil hlavný kontrolór mesta aj termín na
splnenie úlohy.
Hlavný kontrolór mesta uviedol, že úloha už bola splnená a do budúcna bude zadávať aj
termíny k jednotlivým úlohám.
Uznesenie č. 34/VI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice na II.
polrok 2014

Hlavný kontrolór mesta po udelení slova primátorom mesta predložil tento materiál. Uviedol,
že plán kontrolnej činnosti bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v krátkosti ho prezentoval.
Poslanec Peter Ďurina prišiel do rokovacej miestnosti.

Uznesenie č. 35/VI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2013

Predkladateľom materiálu bol primátor mesta. Vysvetlil, že Záverečný účet Mesta Trenčianske
Teplice za rok 2013 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 09. 06. 2014.
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 2013.
Dňa 09.06.2014 sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre financie, hospodárstvo a majetok, kde
bol predložený návrh Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2013 na prerokovanie.
Komisia v zmysle Uznesenia č. 19/2014 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčianskych
Tepliciach schváliť Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2013 bez výhrad.
Súčasťou materiálu na prerokovanie je Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2013 a Správa nezávislého audítora z
overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, doplnil primátor.
Do diskusie sa zapojil poslanec Marian Kočiš, ktorý požiadal primátora o vysvetlenie reálneho
stavu Mesta Trenčianske Teplice.
Poslankyňa Monika Pšenčíková poďakovala za detailné spracovanie záverečného účtu
a požiadala Ing. Ďuďáka, spracovateľa záverečného účtu o vysvetlenie navýšenia sumy splácania
tuzemskej istiny, str. 30 a sumu pri predaji výrobkov, ktorá nebola schválená v rozpočte, na str. 50.
Ing. Ďuďák vysvetlil poslankyni Monike Pšenčíkovej, že navýšenie sumy istiny je z dôvodu
predčasného splatenia úveru mestom v projekte LEADER - infokiosky. Druhá otázka sa týkala položky
predaj výrobkov, ide o prijaté finančné prostriedky mesta - výber parkovného za 6 mesiacov roka
2013.
Primátor mesta odpovedal poslancovi Marianovi Kočišovi na jeho otázku o reálnom stave
mesta prečítaním stanoviska audítorky - „Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý
a verný obraz finančnej situácie Mesta Trenčianske Teplice k 31. decembru 2013 a výsledky je j
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“ Tiež
odporučil poslancovi aj možnosť získať ďalšie informácie o hospodárení mesta z mimovládnej
neziskovej organizácie INEKO, ktorá porovnáva ekonomické hospodárenie miest a obcí na základe
oficiálnych údajov z Ministerstva financií SR.
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Uznesenie č. 36/VI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Členstvo Mesta Trenčianske Teplice vo verejno-súkromnom partnerstve

Primátor mesta k tomuto materiálu vysvetlil, že Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička,
ktorej je mesto členom, bola založená v roku 2007 ako občianske združenie združujúce právnické
a fyzické osoby a predstavuje verejno-súkromné partnerstvo pre obce, komunity, podnikateľov a i..
V programovacom období 2007-2013 čerpala finančné prostriedky z fondov EÚ, z ktorých sme
ako mesto investovali napr. v nedávnom období do rekonštrukcie povrchov komunikácií - Gogolova
uľ, P. O. Hviezdoslavova, prestrešenia pódia na námestí, rekonštrukcie amfiteátra alebo Domu
smútku.
V ďalšom programovacom období 2014 - 2020 sú však nové kritériá - 1. j. minimálne 7 členov
v skupine. Z tohto dôvodu mesto podniklo kroky a rokovalo so susednými mikroregiónmi o možnosti
spojenia sa s nimi a tak splnenia podmienky na možnosť získania finančných prostriedkov z fondov
EÚ na ďalší rozvoj mesta.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Ďurina, ktorý tento návrh podporuje, pretože je vidieť
činnosť našej skupiny, ako už uviedol primátor mesta.
Poslanec Pavol Hollý sa zaujímal o reakciu okolitých skupín na spojenie sa s naším
mikroregiónom.
Primátor informoval o prebiehajúcich rokovaniach s Podhorím, Bánoveckom - Uhrovcom,
Krásnou Vsou. Obce súhlasia aj vzhľadom na možnosť získania finančných prostriedkov, niektoré už
majú schválené uznesenia o členstve vo verejno-súkromných partnerstvách, doplnil primátor.
Uznesenie č. 37/VI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa zapojili:
Poslanec Marian Kočiš:
- 27. mája oslavoval 90. narodeniny herec Ladislav Chudík. Chcem sa aj za občanov mesta
spýtať, či si mesto vôbec na toto jubileum spomenulo a majstrovi Chudíkovi zablahoželalo?
Požiadal o vyjadrenie sa k odmietnutiu poskytnutia priestorov výstavnej siene pánovi
Ondrejovi Kakusovi na výstavu k dejinám Slovenska, feleristiky, numizmatiky a k dejinám
nášho mesta?
Požiadal o odpoveď na otázku - koľko vyplatilo mesto Trenčianske Teplice za účinkovanie
alebo vystupovanie na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných samosprávou
poslancom MsZ Monike Pšenčíkovej a Petrovi Ďurinovi v období od 01.01.2007 do
31.05.2014? Dôvodom je podľa jeho názoru nekompetentná odpoveď mesta na základe jeho
žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z..
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Požiadal o informáciu, koľko primátor vysúdil od týždenníka Plus sedem dní, televízie Markíza
a Slovenskej televízie, ktorí primátora prezentovali ako pisateľa anonymov a udavača?
Poslanec Pavol Hollv:
Ostro kritizoval stav cintorínov, kosenie trvá už 3 mesiace, podal návrh na zorganizovanie
brigády na pokosenie oboch cintorínov.
Rekonštrukcia ciest bola ukončená do Art Film Festu, avšak vážny problém sa vyskytol pri
dome Ing. Sedláka na Gogolovej uĽ Požiadal o informáciu k tomuto problému, nakoľko sa
tento problém mohol opraviť ešte počas rekonštrukcie a bolo nezodpovedné prebrať takéto
nedokončené práce. Požiadal aj o písomnú odpoveď Ing. Sedlákovi.
Primátor odpovedal poslancom nasledovne:
Poslancovi Marianovi Kočišovi:
- O jubileu p. Chudíka vedel, nepodarilo sa mu sním telefonicky skontaktovať, preto zvolil
formu písomnej gratulácie.
- Výstava pána Kakusa - nemá informáciu o záujme pána Kakusa vystavovať vo výstavnej
sieni. Odôvodnenie prečítané poslancom Kočišom je klamstvom a bolo by vhodné, aby prišiel
osobne pán Kakus a túto problematiku spolu vykonzultovali.
Odpovie písomne.
Spory s médiami - sú to osobné záležitosti jeho osoby.
Poslancovi Pavlovi Hollému:
- Cintoríny - kritiku prijal, je to pravda. Posúvanie vykonávania týchto prác bolo z dôvodu
nepriaznivého počasia i potrebných prípravných prác na Art Film Fest vykonávaných
prostredníctvom zamestnancov TsM. Práce budú do konca budúceho týždňa vykonané.
- Ing. Sedlák - osobne si bol obhliadnuť vzniknutý problém, ktorý zamestnanci MsÚ stále riešia.
Zo strany mesta bol predložený návrh riešenia, s ktorým však nesúhlasili susedia. Celá
záležitosť bude vyriešená v mesiaci júl.
Poslanec Marian Kočiš dal v tejto súvislosti návrh na opravu zlého spádu pri rohu hospodárskeho
dvora Kúpeľov Trenčianske Teplice a za hotelom Slovakia.
Primátor odpovedal, že mesto rozlišuje medzi prácami vykonanými spol. SPP distribúcia
(nepodpísané kolaudačné rozhodnutie z dôvodu zistených nedostatkov) a prácami vykonávanými
mestom z projektu LEADER.
8.

Rôzne

Primátor predložil poslancom MsZ materiál, ktorý sa týkal uznesenia MsZ č. 4/111/2013
o predaji nehnuteľnosti spol. Kúpele Zelená Žaba, s.r.o. s určením použitia získaných finančných
prostriedkov v prospech mesta. Vzhľadom
k tomu, že na predošlom zasadnutí MsZ bol
spochybňovaný ďalší účel tohto pozemku majiteľom, navrhol schváliť toto uznesenie so zriadením
bezodplatného vecného bremena medzi spol. Kúpele Zelená Žaba, s.r.o. a Mestom Trenčianske
Teplice. Následne by sa so spol. Kúpele Zelená Žaba, s.r.o. uzatvorila zmluva o zriadení vecného
bremena, doplnil primátor.
Po krátke diskusii primátora a poslanca Mariana Kočiša k rôznym názorom na prerokovanie
a prijatie uznesenia MsZ, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 38/VI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
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Uznesenie č, 39/VI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Do bodu Rôzne sa zapojili aj:
- Poslanec Peter Ďurina, ktorý sa vyjadril ako člen stavebnej komisie k predostretým
problémom rekonštrukčných prác na komunikáciách i k problému Ing. Sedláka.
Občianka Oľga Krajmerová, ktorá sa obrátila na poslanca Mariana Kočiša a jeho ignoráciu
občanov v súvislosti s vyžiadaním odpočtu jeho práce i po upozornení Okresnej prokuratúry
Trenčín a tiež v súvislosti s jeho hlasovaním na rokovaní MsZ a upozornením, že ako
poslanec je tiež verejným činiteľom ako primátor a podľa toho by sa mal aj tak správať a plniť
si svoje povinnosti.

9.

Záver

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

Overovatelia:

p. Monika Pšenčíková

p. Igor Murín

Zapísala: Erika Malková
6.

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. júna 2014

PhDr. Štefan Škultéty, prim átor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ

__

JUDr. Jozef Zem ko, hlavný kontrolór mesta

Ing. Boris Ančin
Ing. Dagm ar Ďatková

J

Peter Ďurina
MUDr. Tibor G uštafík
Ing. Pavol Hollý
PhDr. Marian Kočiš
Igor Murín
MUDr. Roman O riešek
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková
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1.Dvadsiatehosiedmeho mája oslavoval 90. narodeniny herec Ladislav
Chudík. Táto legenda slovenskej^kinematografie a kultúry je od r. 2000 aj
čestným občanom nášho mesta. Chcem sa aj za občanov mesta spýtať, či si
mesto vôbec na toto jubileum spomenulo a majstrovi Chudíkovi
zablahoželalo?

2.Pána
Ondreja Kakusa asi netreba občanom predstavovať. Myslím, že
dokonca bol vybraný za osobnosť mesta. Pán Kakus na september
pripravoval výstavu k dejinám Slovenska, faleristiky, numizmatiky a aj dejinám
nášho mesta v priestoroch výstavnej siene. Prácne si k výstave pripravil
všetko potrebné a preto ho veľmi zarazilo a znechutilo, že hoci mal priestory
sľúbené, vraj ich dostane niekto iný, lebo údajne, zdôrazňujem údajne
primátor sa vyjadril, že nie je žiadúce, aby tam Kakus vystavoval, lebo vo
voľbách podporoval Ing. Ivana Chylu a je členom Matice slovenskej, ktorej
predsedníčkou je Ďurmečka.Počujete dobre nie pani Mgr. Zuzana Ďurmeková,
ale Ďurmečka. Pán primátor vyjadri sa k tejto situácii a ak je to pravda vysvetli,
prečo tvoj odpor k tvojim oponentom je taký, že krivdíš aj iným a znemožňuješ
konanie zmysluplných a prospešných podujatí, aké chcel zrealizovať pán
Kakus vo svojom voľnom čase a za svoje finančné prostriedky.
3.Na základe zverejnenia informácií na webových stránkach mesta dňa
07.11.2013 pod názvom : „Mesto vyplatilo na základe zmlúv Z. Ďurmekovej
takmer 4600 EUR som žiadal v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám informácie: Koľko vyplatilo mesto Trenčianske Teplice
za účinkovanie alebo vystupovanie na kultúrnospoločenských podujatiach
organizovaných samosprávou poslancom MsZ Monike Pšenčíkovej a Petrovi
Ďurinovi v období od 01.01.2007 do 31.05.2014. Mesto mi odpovedalo, že
nemá k dispozícii informácie v požadovanej forme, čo považujem za
nekompetentnú odpoveď. Žiadam kompetentnú odpoveď s potrebnými
informáciami, tú obdržanú ani nemám odvahu ďalej tlmočiť občanom, ktorí by
to mohli chápať tak, že mesto je primátorom Štefanom Škultétym riadené
nekompetentne a nemá prehľad, kam a v akej výške idú financie mesta.
4.Pán primátor Škultéty vysvetli občanom, prečo si pri policajnom výsluchu
označil osoby poslanca Mariana Kočiša, poslankyne Zuzany Ďurmekovej,
podnikateľa Igora CH. a dôchodcu Jána M. za osoby, ktoré mohli byť
zúčastnené na čine, ktorý bol predmetom vyšetrovania a v ktorom ťa následne
jednoznačne Expertízny a kriminalisticky ústav policajného zboru SR označil
za vyhotoviteľa písomností v súvislosti s anonymami na poslankyňu Z.
Ďurmekovú a poslankyňu M. Psotnú. Takéto konanie je morálne nízke,
nehodné každého človeka nie to ešte primátora mesta. Kedže sa doteraz
tváriš, že ty nič, ,,ty muzikant“ a vravel si, že sa budeš súdiť, informuj nás
koľko si už vysúdil od týždenníka Plus sedem dní, televízie Markíza
a Slovenskej televízie, ktorý ťa prezentovali ako pisateľa anonymov a udavača
a primátora v jednej osobe.

Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. júna 2014

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
Uznesením č. 32/VI/2014
schvaľuje Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesením č. 33/VI/2014
berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 30. 05. 2014.
Uznesením č. 34/VI/2014

berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy A. Bagara v Trenčianskych
Tepliciach.
Uznesením č. 35/VI/2014
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice na II. polrok 2014.
Uznesením č. 36/VI/2014

a) berie na vedomie

- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2013.

b) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2013 bez výhrad
2. Usporiadanie finančných prostriedkov v sume 6 553,13 € nasledovne:
prevod do rezervného fondu mesta

vo výške 6 553,13 €.

Uznesením č. 37/VI/2014
schvaľuje členstvo Mesta Trenčianske Teplice vo verejno-súkromnom partnerstve (VSP), ktoré vznikne spojením
mikroregiónu Podhorie, mikroregiónu Uhrovská dolina a mikroregiónu Teplička.
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Uznesením č. 38/VI/2014
schvaľuje
1.
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice, a to:
novovytvoreného pozemku KN-C parcela č. 902/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1999 m2 oddeleného
geometrickým plánom č. 46024620-21-12 vyhotoviteľa Ing. Mateja Forgáča, Geodetická kancelária, Piaristická
273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 46024620, vyhotoveného dňa 14. 12. 2012 a overeného Správou katastra Trenčín
dňa 19. 12. 2012 pod číslom 1287/12, od pozemku KN-C parcelné č. 902 - zastavené plochy a nádvoria o
výmere 2496 m2 v katastrálnom území Trenčianske Teplice, okres Trenčín, zapísaného na LV č. 1
do výlučného vlastníctva spoločnosti Kúpele Zelená Žaba, s. r. o., so sídlom 17. novembra 17, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO: 44 998 597 za kúpnu cenu vo výške 50,- Eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že uvedená spoločnosť je investorom projektu rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych
Tepliciach a uvedený novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 902/1 by po úpravách plnil funkciu parkoviska pre
potreby kúpaliska Zelená žaba i návštevníkov mesta. Vyriešenie statickej dopravy je strategickým krokom k
naštartovaniu projektu rekonštrukcie kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach.
Celková kúpna cena predstavuje čiastku 99 950 €.
2.

použitie finančných prostriedkov získaných v prospech mesta v dôsledku realizácie predaja podľa bodu 1

tohto uznesenia na financovanie:
a) realizácie projektu digitalizácie Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach v zmysle uznesenia

č. 62/XII/2012

zo dňa 18.12.2012,
b) „Rekonštrukcie Domu smútku v Trenčianskych Tepliciach“ v rámci schváleného projektu na základe
právoplatného rozhodnutia vydaného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou č. 3000012 zo dňa 19.02.2013.
3. Zriadenie bezodplatného vecného bremena podľa § 151 n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka, a to Zmluvou o Zriadení vecného bremena medzi vlastníkom Kúpele Zelená Žaba, s. r. o., so sídlom
17. novembra 17, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 998 597, ako povinným z vecného bremena a Mestom
Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088, so sídlom M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice, ako
oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti
každodobého vlastníka pozemku registra C č. 902/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1999 m2 v k.ú.
Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, zapísaného na LV 2396 Okresného úradu
Trenčín, katastrálny odbor, trpieť v prospech oprávneného Mesto Trenčianske Teplice parkovanie verejnosti
motorovými vozidlami na tomto pozemku a v povinnosti každodobého vlastníka pozemku registra C č. 902/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1999 m2 v k.ú. Trenčianske Teplice zdržať sa zastavania tohto pozemku
stavbami, ktoré by bránili využívaniu predmetného pozemku pre účely parkovania motorovými vozidlami. Vecné
bremeno sa zriaďuje bezplatne.
Uznesením č. 39/VI/2014
ruší uznesenie MsZ č. 4/111/2013 zo dňa 15.03. 2013.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 26. 06. 2014

PHDrľštefan Škultéty
primátor mesta
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HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
25. júna 2014. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 7, neskôr 8 poslancov.
Číslo hlasovania : 1A
pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša k Programu MsZ
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 1
Proti: 6 (Ančin, Ďatková, Guštafík, Hollý, Murín, Pšenčíková)
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Návrh nebol prijatý.
Číslo hlasovania: 1B
Uznesenie č. 32A/I/2014
Program MsZ
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania : 2
Uznesenie č. 33/VI/2014
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 30. mája 2014
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania : 3
Uznesenie č. 34/VI/2014
Správa o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach

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

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 4
Uznesenie č. 35/VI/2014
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice na II. polrok 2014.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania : 5
Uznesenie č. 36/VI/2014
Záverečný účet mesta Trenčianske Teplice za rok 2013.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania : 6
Uznesenie č. 37/VI/2014
Členstvo Mesta Trenčianske Teplice vo verejno-súkromnom partnerstve (VSP), ktoré vznikne
spojením mikroregiónu Podhorie, mikroregiónu Uhrovská dolina a mikroregiónu Teplička.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 8A
Uznesenie č. 38/VI/2014
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice do vlastníctva spol. Kúpele Zelená
Žaba, s.r.o. so zadaním účelu použitia finančných prostriedkov v prospech mesta a so zriadením
bezodplatného vecného bremena formou Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi vlastníkom
Kúpele Zelená Žaba a Mestom Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8B
Uznesenie č. 39/VI/2014
Zrušenie uznesenia MsZ č. 4/111/2013 zo dňa 15.03.2013.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Kočiš)

Návrh bol prijatý.
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