Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. januára 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. Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2014 - 2016 a rozpočet Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2014
3. Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - nehnuteľnosti - budovy DS NARCIS súp. č. 611 v k.ú. Trenčianske
Teplice pre ADOZ INVEST, s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín za účelom rekonštrukcie budovy na
nájomné byty
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 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
5. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2003 Mesta Trenčianske Teplice
o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
6. Interpelácie
7. Rôzne
8. 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.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že sú prítomní 11 poslanci MsZ, čo
znamená, že MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určujem poslankyňu Moniku Pšenčíkovú a poslanca Tibora Guštafíka, za
skrutátorky p. Fialovú a p. Hudcovskú, za zapisovateľku p. Malkovú.
Primátor mesta sa následne spýtal, či má niekto z prítomných poslancov pripomienky
k navrhovanému programu dnešného rokovania MsZ.
Prihlásili sa poslanci Darina Žbirková, Roman Oriešek, Marian Kočiš a Peter Strieška, ktorí
predložil svoje pozmeňujúci návrhy k dnešnému návrhu programu zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
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Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu za jednotlivé predložené pozmeňovacie návrhy poslancov:
1. Pozmeňujúci návrh poslankyne Dariny Žbirkovej
Podľa § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení doplniť bod - prerokovanie a objasnenie všetkých
krokov, ktoré podniklo Mesto Trenčianske Teplice so súdnym sporom, ktorý je vedený na Krajskom
súde v Trenčíne pod č. 13S/42/2013 ohľadne straty poslaneckých mandátov poslankýň Zuzana
Ďurmekovej a Moniky Psotnej. Navrhla, aby všetky podniknuté kroky vysvetlila občanom nášho mesta
pani JUDr. Mária Bustinová, ktorá je už niekoľko rokov mestskou právničkou a každý mesiac fakturuje
mestu nemalé finančné čiastky za poskytované právne služby. Každý občan sa svojimi poplatkami
a daňami skladá aj na činnosť JUDr. Bustinovej, a preto navrhujem, aby predovšetkým občanom bolo
podané kompletné vysvetlenie. Momentálne sú občania dezorientovaní, keďže na niekoľkých
zasadnutiach MsZ z úst pána primátora Štefana Škultétyho, rovnako ako aj z úst pani viceprimátorky
Moniky Pšenčíkovej bolo podané vyjadrenie, že v tomto spore nech rozhodne súd. Zároveň sa
občania prostredníctvom médií dozvedeli, že minulý týždeň, t.j. 15. 01. 2014 sa na Krajskom súde
v Trenčíne malo uskutočniť tretie pojednávanie, ktoré sa však neuskutočnilo. Považujem za dôležité,
aby bol tento bod prerokovaný, pretože takto si môže každý myslieť, že Mesto Trenčianske Teplice sa
vyhýba tomu, aby súd mohol rozhodnúť a vymýšľa si prostredníctvom advokátskej kancelárie rôzne
obštrukcie a rôzne nezmyselné podania, len aby sa naťahoval čas.
Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
2.

Pozmeňujúci návrh poslanca Romana Orieška :

Na základe § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení navrhujem do programu rokovania
tieto body:
Prerokovanie situácie, prečo poslanci MsZ - Monika Pšenčíková, Dagmar Ďatková, Peter
Ďurina, Pavol Hollý a nelegitímne si uplatňujúci mandát poslanca MsZ občania Boris Ančin,
Igor Murín, Tibor Guštafík porušujú zákon o prokuratúre č. 153/2001 tým, že neprerokovali
Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín na porušenia ustanovenia § 11 ods. 1
veta prvá zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 226 Zákonníka práce a § 37 a § 39 Občianskeho zákonníka, sp. zn. Pd
92/13-9 zo dňa 26.06.2013, hoci už 4 krát bolo v programe zasadnutia. Ukladá to zákon o
prokuratúre § 29 ods. (2) „Orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora a
odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia
upozornenia prokurátora, alebo v tej istej lehote odstúpiť upozornenie prokurátora na
vybavenie svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu alebo dozerajúcemu orgánu. O
prijatých opatreniach je povinný informovať v rovnakej lehote prokurátora“. Hoci upozornenie
je z 26.06.2013, menovaní sa buď nezúčastnili zasadnutí MsZ, kde malo byť prerokované
Upozornenie prokurátora, alebo ho stiahli z programu rokovania, alebo o ňom nehlasovali a
nesplnili povinnosť, ktorú im ukladá zákon.
Prerokovanie a vysvetlenie prečo nezasadala v roku 2013 Komisia na ochranu verejného
záujmu, ktorej predsedníčkou je viceprimátorka Monika Pšenčíková, hoci zo zákona ako je
zriadená, je raz ročne povinné.
Na koľko funkcia primátora je verejná funkcia, viacerí poslanci MsZ a občania mesta chcú byť
informovaní o postupe - právnych krokoch primátora mesta na ochranu osobnosti, keď podľa
týždenníka Plus 7 dní: „Primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty podpísal podľa znalca
ohováračský list aj obálku s udaním“ a „Zo znaleckého posudku následného policajného
vyšetrovania napokon vyplynulo, že ohováračský list aj obálku s udaním vyhotovil práve
Štefan Škultéty. Po tomto prekvapujúcom rozuzlení udavač a primátor v jednej osobe vytiahol
zo zásuvky dohody o pracovnej činnosti oboch poslankýň a na zastupiteľstve oznámil, že prišli
o mandát“.
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Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
3.

Pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša:

V zmysle § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení predložil do návrhu
programu MsZ tieto body:
Návrh na zrušenie Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví z dôvodu nečinnosti, nakoľko
podľa dostupných informácií na webových stránkach mesta naposledy zverejnená zápisnica
z rokovania tejto komisie je z 22.05.2013 pod vedením predsedu komisie Dušana Malka,
ktorého primátor ako odborne spôsobilého a najviac kompetentného navrhoval na post
predsedu komisie už na začiatku volebného obdobia a keďže sa Dušan Malko v septembri
2013 vzdal mandátu poslanca MsZ a komisie, ako aj 828 občanom, ktorí ho volili,
prinajmenšom dlží vysvetlenie okolo jeho pôsobenia a financovania Centra voľného času sv.
Tarzícia. Toto vysvetlenie by mal MsZ aj občanom mesta podať primátor mesta, a to aj vo
vzťahu posielania finančnej dotácie 420 € za mesiace september až december 2013 CVČ sv.
Tarzícia, hoci už v septembri na webovej stránke trenčianskoteplickej farnosti bol zverejnený
oznam, že CVČ končí svoju činnosť a v tejto súvislosti konanie mesta a argumentácia
primátora, že centrum je stále registrované na Ministerstve vnútra pôsobí ako konanie, keď
reálne skrachuje nejaká cestovná kancelária a klientom by aj naďalej predávali zájazdy
s argumentáciou, že všetko je v poriadku, veď cestovka je ešte uvedená v katalógu
cestovných kancelárií.
Návrh na zrušenie Komisie pre financie, hospodárstvo a majetok v zložení - Dagmar Ďatková,
predsedníčka, Katarína Balážová, Petra Kobzáková, Roman Krištof, Jozef Mercell - členovia,
z dôvodu nečinnosti, a tým aj nekompetentnosti menovanej komisie, nakoľko podľa
dostupných informácií z webovej stránky mesta sa komisia naposledy stretla 28.05.2013, čo je
posledne zverejnená zápisnica z rokovania tejto komisie, aj keď ako poslanec som mailom
z 23. 04. 2013 žiadal od predsedníčky Dagmar Ďatkovej a garanta komisie Anny Hudcovskej
informáciu o čase a mieste zasadnutia komisie (prečítal mailovú komunikáciu). Nakoľko som
ďalšie informácie o zasadnutí komisie neobdržal, jej činnosť, ak nejaká bola, bola utajovaná,
nie sú z nej zverejnené žiadne zápisnice, preto navrhovaný bod žiadam prerokovať ako aj
zaviazať komisiu uznesením MsZ, aby podala informáciu o svojej činnosti, resp. nečinnosti od
29.05.2013 do dnešného dňa.
Prerokovanie situácie, keď so znepokojením sa aj občania mesta presviedčajú, že slobodný
prejav, vyslovenie názoru, ktorý nekorešponduje sa predstavami primátora mesta, je
nežiaduci a robia sa všetky nedemokratické, manipulačné a morálne nízke kroky, ako sme
toho boli svedkami pri zasadnutí MsZ dňa 11.12.2013, keď bolo udelené slovo občanovi
mesta Karolovi Mrázikovi, ktorý vo svojom príspevku verejne kritizoval nezákonné, neodborné
a amorálne praktiky pracovníka MsÚ Ing. Miloša Mičegu zo stavebného odboru. Z nahrávky,
ktorú realizoval kameraman Peter Bakoš, bola táto pasáž účelovo odstránená s odôvodnením,
že vraj prišlo vtedy k výmene kazety, čo je úplný nezmysel a môžu to potvrdiť viacerí
svedkovia, pretože na zasadnutí MsZ sa žiadna kazeta nevymieňala, a je viac ako žiaduce,
aby tieto praktiky boli vysvetlené či už konateľkou Katarínou Marjenkovou, kameramanom
Petrom Bakošom, ako aj primátorom mesta, ktorý by mal k situácií iste, čo povedať, pretože je
všeobecne známe, že chce mať všetko pod kontrolou a bez jeho súhlasu by sa nahrávka na
stránkach mesta nezverejnila.

Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
4.

Pozmeňujúci návrh poslanca Petra Striešku:

V zmysle § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení predložil do návrhu
programu MsZ tieto body:
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Vysvetlenie primátora Štefana Škultétyho poslancom a občanom mesta nakladanie s
majetkom mesta - konkrétne odpredaj zeminy mestom Tr. Teplice odberateľovi - firme
INGPORS, s.r.o. Dolné Vestenice v množstve 31 262 m3 hliny á 9,50 € spolu za 296 989,00
€ /č.f. 20110032,20110057,20110065/, ktorý sa zrealizoval bez súhlasu a vedomia MsZ.
Prerokovať situáciu, keď mesto v zastúpení Štefanom Škultétym, primátorom a Františkom
Sádeckým, prednostom MsÚ zodpovedným za riadenie MsÚ vedome, účelovo a opakovane
porušujú zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám tým, že bránia
žiadateľom k prístupu k informáciám, čoho dôkazom sú právoplatné rozhodnutia Okresného
úradu v Trenčíne, ktorý uznal vinným Štefana Škultétyho ako aj Františka Sádeckého za to, že
spáchali priestupok na úseku práva prístupu k informáciám a obaja menovaní museli za toto
spáchanie priestupku platiť pokutu.

Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Nasledovalo hlasovanie poslancov za pôvodný návrh programu.
Uznesenie č. 1/1/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa - prítomných 11 poslancov)

Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
2.

Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2014 - 2016 a rozpočet
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014

Primátor predložil materiál, ktorý poslanci dostali v písomnej podobe. Stručne vysvetlil, že
predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení Smernice Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na
rozpočtové rámce členských štátov zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších noviel a 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. 415/2015 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. 325/2015 Z.z. ktorým
sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/202103 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske Teplice.
Návrh rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2014 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 2014 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 2014 predpokladá celkové príjmy v sume 2 836 038 € a celkové
výdavky v sume 2 832 295 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový v objeme 46 866 €
kapitálový rozpočet ako podkapitalizovaný v sume - 535 726 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude
krytý čiastočne z prebytku bežného rozpočtu a z celkového prebytku finančných operácií
(preklenovací úver) v zmysle ustanovení zákona
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Pri tvorbe rozpočtu bolo nutné brať osobitný zreteľ na zmenu spôsobu financovania
regionálneho školstva a školských zariadení (na základe právnych noriem uvedených v prvom odseku
tejto dôvodovej správy) patriacich pod ZŠ A. Bagara, ZUŠ, Materskej školy a CVČ, a to v oblasti
samotného navýšenia financovania mzdových nákladov pedagogických a nepedagogických
zamestnancov pracujúcich v školstve o 5 %.
Pri čerpaní rozpočtového objemu finančných prostriedkov je potrebné dodržať zásadu, že
každé navýšenie jednotlivého výdavkového titulu bude musieť byť eliminované znížením iného
výdavku v rámci celého rozpočtu.
Súčasťou tohto návrhu uznesenia je odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014.
Následne primátor otvoril diskusiu, v ktorej sa ujal slova hlavný kontrolór mesta JUDr. Jozef
Zemko, ktorý v stručnosti zhrnul svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014 so záverom
- odporúčaním prerokovať a prijať predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2014 na zasadnutí MsZ.
Poslankyňa Dagmar Ďatková, ako predsedníčka Komisie pre financie, hospodárstvo
a majetok pri MsZ informovala o prerokovaní na príslušnej komisii so odporučením schváliť
predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2014.
So svojimi otázkami sa poslanci Monika Pšenčíková, Marian Kočiš a Pavol Hollý obrátili na
primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta i na Ing. Ďuďáka, zamestnanca MsÚ, ktorí zodpovedali
na položené otázky poslancov.
Uznesenie č. 2/1/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
(mandátová správa - prítomných 11 poslancov)

Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

3.

Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nehnuteľnosti - budovy DS NARCIS
súp. č. 611 v k.ú. Trenčianske Teplice pre ADOZ INVEST, s.r.o., Pred poľom 8,
Trenčín za účelom rekonštrukcie budovy na nájomné byty

Primátor v stručnosti pripomenul genézu riešenia problému s budovou Domu služieb Narcis.
Skonštatoval, že súčasný stav tejto budovy je zlý. Budova nie je plne využívaná, náklady na
prevádzku budovy sú o 25 tis. Eur vyššie ako príjmy a nedostatok finančných prostriedkov mesta na
jeho rekonštrukciu, resp. opravu. Informoval aj o rozhodnutí spol. Kúpele Trenčianske Teplice
o vypovedaní zmluvy o dodávke pary na vykurovanie tohto objektu. Ďalej primátor vysvetlil návrh
súkromného investora na vybudovanie nájomných bytov s polyfunkciou. Primátor doplnil, že tejto
otázke sa venovala aj odborná komisia pri MsZ a tiež sa uskutočnili aj pracovné stretnutia
s nájomníkmi v Narcise k riešeniu daného stavu a ďalších krokov do budúcnosti. Primátor požiadal
poslancov o schválenie predaja objektu Narcis z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Monika Pšenčíková s procedurálnym návrhom, ktorý
poslanci schválili v tomto znení:
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje, že začiatok zasadnutia Mestského
zastupiteľstva zvolaného primátorom mesta na deň 22. 01. 2014 o 16,00 hod. vjedálni Základnej
školy A. Bagara sa posúva ihneď po ukončení tohto mestského zastupiteľstva.

Do diskusie sa zapojili aj poslanci Marian Kočiš a Peter Strieška, Darina Žbirková a Monika
Pšenčíková, občania Milan Sádecký a Oľga Krajmerová.
Diskusia bola prerušená 5-minútovou prestávkou schválenou poslancami MsZ.
Na základe návrhu poslankyne Dagmar Ďatkovej bola ukončená rozprava k tomuto bodu
programu rokovania MsZ.

Uznesenie č. 4/1/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa - prítomných 11 poslancov)

Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 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

Primátor mesta uviedol, že materiál k tomuto bodu programu dostali poslanci písomne.
Informoval prítomných poslancov o povinnosti spracovať každoročne toto VZN, o výške poskytnutých
finančných prostriedkov pre škola a školské zariadenia v meste závislých od výnosu dane fyzických
osôb a určení od počtu žiakov uvedených k 15. septembru predchádzajúceho roka i o zverejnení
návrhu v zmysle zákona bez doručených pripomienok.
Poslanec Marian Kočiš vyšiel z rokovacej miestnosti.
Uznesenie č. 5/1/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa - prítomných 10 poslancov)
Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2003 Mesta
Trenčianske Teplice o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových
a turistických podujatiach

Predkladateľom materiálu bol primátor mesta. Po schválení nového znenia zákona č. 1/2014
Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súčinnosťou od 01.02.2014, a po novelizácií zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach v znení neskorších predpisov bude VZN č. 5/2003 o verejných kultúrnych,
telovýchovných, športových a turistických podujatiach, ktoré stanovuje postup pri organizovaní
verejných kultúrnych a športových podujatí na území mesta Trenčianske Teplice neplatné.
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V
zákone č. 1/2014 Z. z. a v zákone č. 96/1991 Zb. sú dostatočne stanovené podmienky
organizovania verejných športových a kultúrnych podujatí na území mesta, ako aj povinnosti týkajúce
sa organizátorov a usporiadateľov podujatí, či úlohy a povinnosti mesta.
Keďže do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 6/1/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa - prítomných 10 poslancov)
Primátor skonštatoval, že na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili poslanci:
Monika Pšenčíková s otázkou na termín otvorenia zrekonštruovaného Domu smútku
nakoľko má znalosti o finišovaní prác,
Darina Žbirková s obdobnou otázkou ohľadne Domu smútku a otázkou, či nie je príčinou
nemožnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ z dôvodu prijatia uznesenia za
prítomnosti piatich poslancov MsZ,
Roman Oriešek ohľadne nefungovania kina napriek jeho zdigitalizovaniu.
Primátor odpovedal poslancom takto:
Dom smútku - ospravedlnil sa občanom za omeškanie, ktoré bolo spôsobené
nepredvídateľnými problémami, najmä s zdvíhacou plošinou. Okrem problémov s plošinou
všetky ostatné práce už boli vykonané, dokončuje sa interiér a zvuková technika. Primátor
uviedol, že sa snaží robiť všetko pre to, aby do konca januára bol Dom smútku otvorený.
Pripomenul, že všetky rekonštrukčné práce sú financované z preklenovacieho úveru,
ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom.
Kino Prameň - pripomenul potrebu rekonštrukcie vykurovacieho systému, ktorá bude
vykonaná v najbližších dňoch a na zvýšenie komfortu návštevníkov kina bude
z finančných prostriedkov Európskej únie rekonštruované aj samotné sedenie v kine.

7.

Rôzne

Poslanec Roman Oriešek položil otázku poslankyni Monike Pšenčíkovej ohľadne dôvodu
nezasadania Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta v roku
2013.
Poslanec Marian Kočiš prišiel do rokovacej miestnosti.
Poslanec Peter Strieška sa zaoberal finančnou náročnosťou opravy starého výťahu z bývalej
nemocnice a rekonštrukciou výťahu z Domu smútku.
Primátor stručne reagoval na slová poslanca Petra Striešku a vysvetlil reálny stav výťahu
z Domu smútku a jeho neopraviteľnosť.
Poslankyňa Monika Pšenčíková na otázku poslanca Romana Orieška nereagovala a následne
poslanec túto otázku položil aj hlavnému kontrolórovi. Hlavný kontrolór navrhol poslancovi možnosť
zaradiť túto otázku ako kontrolnú činnosť do plánu činnosti hlavného kontrolóra.
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8.

Záver

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

PhDrJiŠíefaŕi S k u 11 e ľ y
pŕwnátor mesta

Ing. František3 á d q c k ý
prednosta Msl

T

Overovatelia:

p. Monika Pšenčíková

MUDr. Tibor Guštafík

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. januára 2014 © 15,00 hod.

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 22.01.2014

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
Uznesením č. 1/1/2014
schvaľuje Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 2/1/2014

a)

schvaľuje Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014, vrátane rozpočtov rozpočtových
organizácií mesta:
Bežné príjmy celkom

2 194 805 €

Bežné výdavky celkom

2 147 939 €

Kapitálové príjmy celkom

70 000 €

Kapitálové výdavky celkom

605 726 €

Príjmy fin. operácií celkom

571 233 €

Výdavky fin. operácií celkom

78 630 €

b)

berie na vedomie Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2014-2016

c)

berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k rozpočtu mesta na rok
2014.

Uznesením č. 4/1/2014

schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice, a to:
budovy DS NARCIS, súp. č. 611 v Trenčianskych Tepliciach stojacej na novovytvorenom pozemku KN_C parcela
č. 550/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 31041833-07313 vyhotoviteľa Ing. Michala Matza, Geodetická súkromná kancelária, Okružná 80/566, 018 51 Nová Dubnica,
IČO: 31041833, vyhotoveného dňa 17. 12. 2013 a úradne overeného Okresným úradom Trenčín, Katastrálny
odbor, Trenčín dňa 19. 12. 2013 pod číslom 1268/13, od pozemku KN_C parcelné č. 550/1 - zastavené plochy a
nádvoria vo výmere 1427 m2 v katastrálnom území Trenčianske Teplice, okres Trenčín, zapísaného na LV č. 1
do výlučného vlastníctva spoločnosti ADOZ INVEST, s. r. o., Pred poľom 8, 911 01 Trenčín, IČO: 47 242 710 za
kúpnu cenu vo výške 98 000,- Eur ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedená spoločnosť
predmetnú nehnuteľnosť DS NARCIS v Trenčianskych Tepliciach zrekonštruuje na nájomné byty s polyfunkciou
pre občanov mesta Trenčianske Teplice.
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Uznesením č. 5/1/2014
schvaľuje VZN č. 1/2014 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.

Uznesením č. 6/1/2014
ruší uznesenie MsZ č. 110/XI/2003 zo dňa 27.11.2003, ktorým bolo schválené VZN č. 5/2003 Mesta Trenčianske
Teplice.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 23. 01. 2014

ikultéty
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HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
22. januára 2014. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 11 poslancov.
Číslo hlasovania : 1A
- pozmeňujúci návrh poslankyne Dariny Žbirkovej k Programu MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 4
Proti: 7 (Ančin, Ďatková, Ďurina, Guštafík, Hollý, Murín, Pšenčíková)
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Návrh nebol prijatý.

Číslo hlasovania : 1B
- pozmeňujúci návrh poslanca Romana Orieška k Programu MsZ
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 4
Proti: 7 (Ančin, Ďatková, Ďurina, Guštafík, Hollý, Murín, Pšenčíková)
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Návrh nebol prijatý.

Číslo hlasovania : 1C
- pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša k Programu MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 4
Proti: 7 (Ančin, Ďatková, Ďurina, Guštafík, Hollý, Murín, Pšenčíková)
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Návrh nebol prijatý.

Číslo hlasovania : 1D

- pozmeňujúci návrh poslanca Petra Striešku k Programu MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 4
Proti: 7 (Ančin, Ďatková, Ďurina, Guštafík, Hollý, Murín, Pšenčíková)
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Zdržalo sa: O
Nehlasovalo: O
Návrh nebol prijatý.
Číslo hlasovania: 1E
Uznesenie č. 1/1/2014
- Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 6
Proti: 4(Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
Zdržal sa: 1 (Hollý)
Nehlasovalo: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania : 2
Uznesenie č. 2/1/2014
- Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014, Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice
na roky 2014-2016, Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k rozpočtu mesta na
rok 2014
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania : 3
- posun začiatku zasadnutia MsZ zvolaného na deň 22.01.2014 o 16,00 hod. na hneď po ukončení
tohto MsZ.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 3
Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania : 4
Uznesenie č. 4/1/2014
- zámer predaja nehnuteľnosti - budovy DS Narcis, súp. č. 611 v Trenčianskych Tepliciach stojacej
na pozemku KN_C parcela č. 550/8 o výmere 538 m2do vlastníctva spoločnosti ADOZ INVEST s.r.o.
Trenčín ako prípad hodný osobitného zreteľa
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 7
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Proti: O
Zdržalo sa: O
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 5
Uznesenie č. 5/1/2014
- VZN č. 1/2014 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 prítomných poslancov: 10
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 3 (Oriešek, Strieška, Žbirková)
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 6
Uznesenie č. 6/1/2014
- zrušenie uznesenia MsZ č. 110/XI/2003 zo dňa 27.11.2003
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 3 (Oriešek, Strieška, Žbirková)
Návrh bol prijatý.

Za správnosť: Erika Malková
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