Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 11. decembra 2014

Prítom ní:

PhDr. Štefan Škultéty, prim átor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2014 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2014 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske
Teplice
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske
Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/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
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta
Trenčianske Teplice
Nájomné byty v Trenčianskych Tepliciach
Výška nájomného za prenajatý majetok pre Termiu s.r.o.
Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice
Hodnotiace správy škôl v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2013/2014
Interpelácie
Rôzne
Záver

1.

Otvorenie

Primátor privítal prítomných 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.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov MsZ a
M sZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslanca Mariána Takáča a poslanca Romana Krištofa, za skrutátorky p.
Kresánkovú a p. Hudcovskú, za zapisovateľku p. Malkovú.
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Primátor informoval o ospravedlnení sa z neúčasti na dnešnom rokovaní MsZ JUDr. Jozefa
Zemka, hlavného kontrolóra mesta z dôvodu práceneschopnosti a riaditeľov Mgr. Jozefa Šimúna, Ing.
Karola Vojtáša a Ing. Vlasty Malíkovej.
Následne prim átor predložil návrh programu, ktorý bol súčasťou dodaných písomných
materiálov pre poslancov na rokovanie MsZ a následne sa spýtal, či má niekto z prítomných
poslancov pripomienky k navrhovanému programu MsZ. Kedže žiadne pripomienky neboli, poslanci
pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie Č.9/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu programu predložil primátor mesta. Stručne zhodnotil zmeny, ktoré boli
obsiahnuté v predloženom návrhu VZN. Odovzdal slovo predsedníčke komisie pre financie a majetok
Dagmar Ďatkovej, ktorá uviedla, že predmetný návrh VZN bol prerokovaný na komisii s odporučením
schváliť VZN tak, ako bolo navrhnuté. Na záver ubezpečila občanov, že v návrhu nie sú žiadne zmeny
v daniach a poplatkoch oproti minulému roku.
Do otvorenej diskusie sa prihlásil poslanec Marián Takáč s otázkou od občanov ohľadne
vývozu kuchynského odpadu a frekvencie vývozu odpadu a separovaného odpadu. Poslancovi
odpovedali pán primátor a tiež zamestnankyňa MsÚ PaedDr. Soňa Kresánková.
Uznesenie č. 10/XII2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

3.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2014 o
dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

Primátor oboznámil prítomných poslancov i občanov o tomto návrhu, v ktorom bolo potrebné
zakomponovať otváracie hodiny, resp. prevádzkový poriadok novootvoreného viacúčelového ihriska
s atletickým oválom na sídlisku SNP.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 11/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2014 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na
území mesta Trenčianske Teplice

Primátor predložil tento materiál. Vzhľadom na realizačnú prax a skúsenosti, na základe
návrhom obyvateľov, zamestnávateľov a návštevníkov mesto zahrnulo
možnosť zakúpenia
rezidenčnej karty, karty prevádzky, ako aj dočasnej karty parkovného i ŤZP - parkovacieho preukazu.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Katarína Martinková, ktorá predložila pozmeňujúci návrh:
„Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozm eňujúci návrh v tomto
znení:
1.

ä. 2 bod 5) bude v druhej odrážke vypustená časť textu „...požiada, môže b yť Mestom vydaná
rezidenčná karta“ a bude nahradená novým znením „...požiada Mesto vydá rezidenčnú kartu
parkovného...“

2.

či. 1 bod 4) sa vypúšťa časť textu: „... bodom č. 8 článku II a bodom č. 3 článku IV...“ a bude
nahradená novým znením „...bodom č. 9 článku II a bodom č. 2 článku IV ...“ .

Primátor mesta uviedol, že tento návrh VZN bol prerokovaný aj na príslušnej komisii pri MsZ
a s predloženými zmenami súhlasí.
Na základe hlasovania poslanci jednohlasne schválili pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny
Martinkovej a pristúpili k hlasovaniu za schválenie návrhu VZN so zapracovaním schváleného
pozmeňujúceho návrhu.
Uznesenie č. 12/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
5.

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske
Teplice, ktorým sa m ení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o podmienkach držania psov na
území mesta Trenčianske Teplice

Predkladateľom materiálu bol primátor mesta. Vysvetlil, že mesto týmto návrh zosúlaďuje VZN
s legislatívou a vypúšťa článok VZN, ktorým samospráva ukladala niektorým subjektom práva, také
druhy povinností, ktoré zasahovali do ich autonómnych vlastníckych práv. Ostatné články zostali
nezmenené, dodal primátor mesta.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
Uznesenie č. 13/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/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 stručne informoval prítomných poslancov MsZ, že Mesto Trenčianske Teplice
každoročne pripravuje návrh predmetného VZN, v ktorom sa určuje ročná výška poskytnutých
finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia vychádzajúca z objemu finančných
prostriedkov z výnosu dane fyzických osôb a z počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku. Pre CVČ sa používa údaj o počte detí od 5 - 15 rokov. Primátor doplnil, že ide
o minimálne sadzby, ktoré mesto neskôr navyšuje.
Poslankyňa a predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu Tatiana Draková oboznámila
prítomných o prerokovaní tohto materiálu s výsledkom - odporučiť MsZ schváliť návrh VZN tak, ako
bol predložený.
Uznesenie č. 14/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2014 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej
kampane na území mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu predkladal primátor mesta. Uviedol, že mesto vydaním všeobecných
záväzných nariadení realizuje výkon svojich samosprávnych kompetencií a je jeho povinnosťou
uvádzať v záhlaví každého VZN, že predmetné VZN je mestským zastupiteľstvom vydané v súlade s §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Schválením tohto
VZN mestské zastupiteľstvo zosúladí znenie VZN s legislatívou.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 15/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
8.

Nájomné byty v Trenčianskych Tepliciach

Primátor mesta k tomuto materiálu vysvetlil, že vzhľadom k tomu, že zámer realizácie
nájomných bytov v bývalom Dome služieb Narcis bol úspešný, mesto pristupuje k ďalšej realizácii
výstavby nájomných bytov v budove bývalej nemocnice. Poslancom vysvetlil postup hlasovania pri
tomto bode programu a členenie bodu na niekoľko sekcií, resp. hlasovaní.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2014 o spôsobe
prideľovania nájomných bytov
Primátor mesta stručne uviedol, že mesto spresnilo ustanovenia VZN na základe rokovania so ŠFRB
a na základe skúseností z iných samospráv a aj pre lepšie porozumenie samotným občanom.
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Poslankyňa Katarína Holá predložila pozmeňujúci návrh:
„Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozm eňujúci návrh v tomto znení:
1. v 61. 4 bod 3 bude veta k o n č iť: „... o pridelenie bytu.“ Ďalšia časť vety začínajúca slovam i „pričom
prihliada... “ bude vypustená,
2.

v 61. 5 bod 5: v celom bode 5 zam eniť slovo „rodina“ za slovo „dom ácnosť“ (v príslušnom
gramatickom tvare),

3.

v čl. 5 bod 5 písm. g) sa m ení jeho časť : novoupravený text bude znieť: „...spĺňať kritérium
podľa písm. a) a b) tohto bodu, znižuje sa počet...“.

Na základe hlasovania poslanci jednohlasne schválili pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny
Holej a pristúpili k hlasovaniu za schválenie návrhu VZN so zapracovaním schváleného
pozmeňujúceho návrhu.
Uznesenie č. 16/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Návrh na kúpu nehnuteľného majetku - budovy DS Narcis v Trenčianskych Tepliciach
Primátor oboznámil prítomných o úspešnosti tohto projektu a následnom kroku - odkúpení budovy DS
Narcis s uvedením formy úhrady finančných prostriedkov, a to z úveru zo ŠFRB, z dotácie na
obstaranie nájomných bytov z MDVaRR SR a z vlastných zdrojov mesta (zaokrúhlenie jednotlivých
súm finančných prostriedkov). Nebytové priestory mesto ponúka na komerčný prenájom formou
ponukového konania, doplnil primátor.
Uznesenie č. 17/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „Prestavby obchodného domu na bytový
dom s polyfunkciou“
Primátor stručne uviedol, že v súlade so zákonom o štátnom fonde rozvoja bývania je podmienkou na
získanie podpory zriadenie záložného práva na nájomné byty, obstarané podľa uvedeného zákona,
v prospech ŠFRB.
Uznesenie č. 18X11/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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Zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice
Jednou z ďalších potrebných náležitostí pre čerpanie úveru zo ŠFRB je zakomponovanie splácania
úveru do rozpočtu mesta na nasledujúci rok 2015, povedal primátor mesta.
Uznesenie č. 19/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Zámer realizácie kúpy 25 nájomných bytov formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Primátor informoval o ďalšom zámere odkúpenia bytov v objekte bývalej nemocnice po jej
rekonštrukcii na polyfunkčný objekt formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, obdobne ako pri objekte
DS Narcis. Počet bytov bude 25. Podmienkou mesta na odkúpenie týchto bytov je predloženie
právoplatného kolaudačného rozhodnutia celého objektu budúcim predávajúcim. Primátor tiež uviedol,
že je potrebné spresniť text znenia uznesenia slovom „obecných“ nájomných bytov a tiež i spresniť
parcelné číslo registra „C “ 8/3.
Uznesenie č. 20/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Návrh na schválenie investičného zámeru kúpy 25 obecných nájomných bytov v stavbe
„Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba
objektu nemocnica“
Primátor stručne informoval o spôsobe financovania tohto zámeru, a to z poskytnutej podpory zo
ŠFRB a z dotácie MDVaRR SR a z vlastných zdrojov (dopočítanie rozdielu pri zaokrúhľovaní súm).
Uznesenie č. 21/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Postup pri spôsobe prideľovania nájomných bytov v objekte DS Narcis žrebovaním
Primátor oboznámil prítomných, že na základe pracovných rokovaní s poslancami MsZ a hľadania
optimálnej formy žrebovania a určenia pravidiel vznikol tento materiál. V stručnosti povedal o počte
uchádzačov o pridelenie bytu, o počte úrovniach žrebovania aj s vyžrebovaním náhradníkov.
Poslankyňa Katarína Holá predložila pozmeňujúci návrh:
„Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozm eňujúci návrh v tomto znení:
1. v celom bode 4 zam eniť slovo „rodina“ za slovo „d o m á cn o sť (v príslušnom gramatickom
tvare),
2. v bode 4 písm. g) sa m ení je h o časť: novoupravený text bude znieť: „...spĺňať kritérium podľa
písm. a) a b) tohto bodu, znižuje sa počet...“ ,
3. v bode 6 písm. f) sa m ení jeho časť: „viď. bod 5“ na „viď. bod 4 “ .
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Prednosta MsÚ krátko informoval zo zasadnutia komisie na posúdenie žiadostí o počte doručených
žiadostí, o nesplnení podmienok niektorými žiadateľmi a o termíne žrebovania bytov v priebehu
nasledujúceho týždňa.
Na základe hlasovania poslanci jednohlasne schválili pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny
Holej a pristúpili k hlasovaniu za schválenie návrhu VZN so zapracovaním schváleného
pozmeňujúceho návrhu.
Uznesenie č. 22/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
9.

Výška nájomného za prenajatý majetok pre Termiu s.r.o.

Primátor mesta oboznámil prítomných o predloženom materiáli,
o zmene určenia výšky
nájomného za prenajatý majetok pre spoločnosť Termia s.r.o. a o určení doby tejto výšky nájmu - na
dobu neurčitú.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil. Primátor doplnil aj
uznesenia pri prečítaní návrhu uznesenia pred hlasovaním poslancov MsZ.

text znenia

Uznesenie č. 23/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

10.

Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice

Komisia pre nakladanie s majetkom mesta Trenčianske Teplice sa na svojom zasadnutí
zaoberala návrhom na vyradenie hnuteľného majetku mesta - strižne Casablanca Turbo digital
z dôvodu jej nefunkčnosti a zastaralosti. Zostatková cena uvedeného hnuteľného majetku je nulová,
majetok je plne odpísaný. V zmysle VZN o nakladaní s hnuteľným majetkom v obstarávacej cene nad
hodnotu 5000,- € na základe odporúčania Komisie pre nakladanie s majetkom rozhoduje mestské
zastupiteľstvo. Uvedenou problematikou sa zaoberala aj komisia pre financie a majetok s
odporučením MsZ schváliť vyradenie uvedeného hnuteľného majetku z evidencie majetku mesta
Trenčianske Teplice a účtovníctva, uviedol primátor mesta.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
Uznesenie č. 24/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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11.

Hodnotiace správy škôl v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2013/2014

Primátor mesta informoval poslancov MsZ o každoročnom predkladaní hodnotiacich správ škôl
za predchádzajúci školský rok.
Predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu Tatiana Draková oboznámila prítomných
o prerokovaní všetkých troch predložených hodnotiacich správ škôl na komisii aj na Rade školy
s odporučením MsZ schváliť predložené hodnotiace správy v takom znení, ako boli predložené
poslancom MsZ.
Poslankyňa Monika Pšenčíková, ako členka Rady školy súhlasila s vyjadrením poslankyni
Tatiany Drakovej a primátor mesta dal do pozornosti výborné umiestnenie Základnej školy Andreja
Bagara v rámci hodnotenia organizácie INEKO.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil. Pristúpili k hlasovaniu za schválenie
Hodnotiacej správy ZŠ A. Bagara.
Uznesenie č. 25/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Primátora udelil slovo riaditeľke Základnej umeleckej školy pani Daniele Fialovej, ktorá
v stručnosti poinformovala o správe a o prerokovaní tejto správy na pedagogickej rade, Rade školy.
Poslanci nemali žiadne doplňujúce otázky na pani riaditeľku, pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 26/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Riaditeľka Materskej školy Mgr. Mariana Horilová tiež v krátkosti informovala poslancov MsZ
o predloženej hodnotiacej správe.
Primátor mesta poďakoval za predloženie správ riaditeľkám a stručne informoval o zámere
rekonštrukcie materskej školy z fondov EÚ.

Uznesenie č. 27/XII/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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12.

Interpelácie a 13. Rôzne

Primátor otvoril ďalší bod dnešného programu zasadnutia MsZ, do ktorého a ani nasledujúceho
bodu Rôzne sa nikto z prítomných poslancov a ani občanov neprihlásil, preto poďakoval poslancom
MsZ za vykonanú prácu na pracovných rokovaniach poslancov i v komisiách pri MsZ a tiež za
vecnosť na dnešnom zasadnutí MsZ.
14.

Záver

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval prítomným za
účasť, poprial prítomným i ostatným občanom požehnané Vianoce, šťastný nový rok a príjemnú
spoluprácu v roku 2015 a dnešné zasadnutie MsZ ukončil.

Ing. František S á d,é c k ý
prednosta

Overovatelia:
Ing. Marián Takáč

Roman Krištof

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 11. decembra 2014

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

Ing. Boris Ančin
Mgr. Tatiana Draková

m
£

Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina

D.

Ing. Katarína Holá

J Z f.

Roman Krištof

U

Mgr. Miloš Lutka

(

JUDr. Katarína Martinková

L

Monika Pšenčíková
Pavol Sirotný
Ing. Marián Takáč
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 11. decembra 2014

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
Uznesením č. 9/XII/2014
schvaľuje program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesením č. 10/X 11/2014
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2014
o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady na území
mesta Trenčianske Teplice.
Uznesením č. 11/XII/2014
1.
2.

ruší uznesenie č. 23/V/2013
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 6/2014 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

Uznesením č. 12/XII/2014
1.
2.

ruší uznesenie č. 24/V/2013
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č.7/2014 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske
Teplice.

Uznesením č. 13/XII/2014
schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice.
Uznesením č. 14/XII/2014
schvaľuje VZN č. 8/2014 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. 15/XII/2014
1.
2.

ruší uznesenie č. 52/IX/2013
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 9/2014 o
vyhradení
miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej
kampane na území mesta Trenčianske Teplice.

Uznesením č. 16/XII/2014
1.
2.

ruší uznesenie č. 14/11/2014
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č.
prideľovania nájomných bytov.
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10/2014 o spôsobe

Uznesením č. 17/XII/2014
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti - budovy DS NARCIS, súp. č. 611, orientačné číslo 2 v Trenčianskych
Tepliciach stojacej na pozemku KN_C pare. č. 550/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 538
m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Trenčianske Teplice, okres Trenčín zapísanej na LV č.
2974 ako vlastník ADOZ INVEST, s, r. o., Pred poľom 8, 911 01 Trenčín, IČO: 47 242 710 v celosti
do výlučného vlastníctva Mesta Trenčianske Teplice, Ul. gen. M. R. Štefánika 613/4, Trenčianske
Teplice, IČO: 00 312 088 za kúpnu cenu vo výške 1 107 809,18 Eur.
Uznesením č. 18/XII/2014
schvaľuje zriadenie záložného práva na nájomné byty nachádzajúce sa v objekte súpisné číslo 611,
parcelné číslo registra „C “ 550/8, v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania, po nadobudnutí vlastníckeho práva k stavbe Mestom Trenčianske
Teplice.
Uznesením č. 19/XII/2014
schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice, počas trvania
zmluvného vzťahu zo ŠFRB, počnúc rokom 2014 vyčleniť minimálne 3 splátky úveru pre ŠFRB a
záväzok Mesta Trenčianske Teplice vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte
mesta na splátky úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej
doby jeho splatnosti.
Uznesením č. 20/XII/2014
schvaľuje zámer realizovať kúpu 25 obecných nájomných bytov v objekte súpisné číslo 280, parcelné
číslo registra „C ‘‘ 8/3 umiestneného v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice formou Zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Trenčianske Teplice a spoločnosťou MANO INVEST, a.s.,
Ivanská cesta 15/A, 821 04 Bratislava, v ktorej budú upravené podmienky uzatvorenia budúcej kúpnej
zmluvy na kúpu 25 nájomných bytov, ktoré budú vybudované v nehnuteľnosti, súpisné číslo: 280, druh
stavby: Iná budova, na pozemku: parcelné číslo registra „C“ 8 nachádzajúceho sa v katastrálnom
území mesta Trenčianske Teplice, evidovaného na LV č. 2426, za podmienok, že mestu bude
poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a podpora (úver) zo
ŠFRB.
Uznesením č. 21/XII/2014
schvaľuje
a)
investičný zám er - kúpa obecných nájomných bytov v polyfunkčnom dome:
- investičný zám er Mesta realizovať kúpu 25 obecných nájomných bytov v stavbe
„Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba
objektu nemocnica“, ktoré budú zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č.
134/2013 Z. z. a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v nehnuteľnosti súpisné číslo: 280, druh stavby: Iná budova, na pozemku registra C KN
parcela č. 8/3, evidovaných na liste vlastníctva č. 2426 pre k.ú. Trenčianske Teplice na
základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve od spoločnosti MANO INVEST, a.s., so sídlom:
Ivánska cesta 15/A, 821 04 Bratislava, IČO: 47 239 239, DIČ: 2023531576, IČ DPH: SK
2023531576.
b)

účel, na ktorý bude žiadaná:
- Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) - U413 - kúpa nájomných
bytov v polyfunkčnom dome,
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- Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej
len „MDV a RR SR“) - kúpa nájomných bytov v polyfunkčnom dome
c)

spôsob financovania kúpy 25 obecných nájomných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO
SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“:
- úver zo ŠFRB na kúpu obecných nájomných bytov v polyfunkčnom dome vo výške 60% z
obstarávacej ceny Nájomných bytov, t.j. vo výške 654 000,- EUR,
- dotácia z MDV a RR SR na kúpu obecných nájomných bytov v polyfunkčnom dome vo výške
40% z obstarávacej ceny Nájomných bytov, t.j. vo výške 436 000,- EUR.

d)

financovanie z vlastných zdrojov z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice vo výške 1,00 EUR.

e)

predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB
- predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory z prostriedkov ŠFRB na kúpu 25
obecných nájomných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice,
prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“, súpisné číslo: 280, druh stavby: Iná
budova, na pozemku registra C KN parcela č. 8/3, evidovaných na liste vlastníctva č. 2426 pre
k.ú. Trenčianske Teplice vo výške 654 000,- EUR (60% Obstarávacej ceny).

f)

predloženie žiadosti o dotáciu z MDV a RR SR
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z MDV a RR SR na kúpu 25 obecných nájomných
bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba
a prístavba objektu nemocnica“, súpisné číslo: 280, druh stavby: Iná budova, na pozemku
registra C KN parcela č. 8/3, evidovaných na liste vlastníctva č. 2426 pre k.ú. Trenčianske
Teplice vo výške 436 000,- EUR (40% Obstarávacej ceny).

g)

zabezpečenie záväzku Mesta Trenčianske Teplice voči ŠFRB nehnuteľnosťou, a to: budovou so súpisným číslom 280, nachádzajúcou sa na pozemku registra C KN parcela č.8/3,
zapísanou na LV č. 2426, k.ú. Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín,
na katastrálnom odbore Okresného úradu v Trenčíne, ktorá bola ku dňu 20.11.2014
ohodnotená na základe znaleckého posudku č.160/2014 vypracovaného Ing. Františkom
Nekorancom, znalcom v odbore stavebníctvo, ktorá je toho času vo vlastníctve Budúceho
predávajúceho, spoločnosti MANO INVEST, a.s., so sídlom: Ivánska cesta 15/A, 821 04
Bratislava, IČO: 47 239 239, DIČ: 2023531576, IČ DPH: SK 2023531576, a ktorú dáva Budúci
predávajúci na základe overeného prehlásenia k dispozícii Mestu Trenčianske Teplice na
zabezpečenie záväzku voči ŠFRB, tzn. že vlastník nehnuteľnosti súhlasí so zriadením
záložného práva v prospech ŠFRB.

h)

súhlas s prijatím záväzku Mesta Trenčianske Teplice
- dodržať nájomný charakter obecných nájomných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO
SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ po dobu
lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, najmenej však po dobu 30 rokov,
- zriadiť záložné právo na obecné nájomné byty v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE,
Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ v prospech ŠFRB,
- dodržať pri prenájme obecných nájomných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO
SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“
ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní).
i)

zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice, počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB, počnúc rokom, v ktorom je žiadosť o úver podaná, vyčleniť
minimálne 3 splátky úveru pre ŠFRB a záväzok Mesta Trenčianske Teplice vyčleňovať v
budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte Mesta na splátky úveru zo ŠFRB a
zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho splatnosti.
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Uznesením č. 22/XII/2014
schvaľuje Postup pri spôsobe prideľovania nájomných bytov v objekte DS Narcis žrebovaním
1.
Komisia, menovaná primátorom mesta, posudzuje podané žiadosti o pridelenie bytu a pri
rozhodovaní
zohľadní najmä tieto kritériá naliehavosti potreby pridelenia bytu:
a)
či je občanom s trvalým pobytom v meste Trenčianske Teplice,
b)
či je žiadateľom rodina s maloletými deťmi, alebo druh a družka s maloletými deťmi,
c)
či je žiadateľom mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje domácnosť, v ktorej aspoň
jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov,
d)
zdravotný stav žiadateľa, spoločne posudzovanej osoby alebo člena rodiny,
e)
doby podanej žiadosti,
f)
majetkové a iné podmienky, ktoré spôsobujú, že žiadateľ a spoločne posudzované osoby
nemajú možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie svojimi prostriedkami.
2.
Komisia pred stanoveným termínom žrebovania pripraví zoznam odporučených žiadostí o
pridelenie nájomného bytu. Do žrebovania budú zaradené len tie oprávnené žiadosti, ktoré boli
doručené Mestu do termínu 31.10. 2014.
Tento termín stanovil a zverejnil primátor mesta
Trenčianske Teplice spôsobom v meste obvyklým.
3.
Komisia odporučeným uchádzačom o pridelenie bytu pridelí evidenčné číslo a oznámenie o
pridelení evidenčného čísla bude uchádzačovi o byt písomne zaslané.
4.
V prípade prideľovania bytov rôzneho počtu izieb komisia na svojom zasadnutí pred termínom
žrebovania rozdelí odporučené žiadosti do skupín najmä podľa nasledovných k rité rií:
a)
3 izbové byty - minimálne 4 členné domácnosti, resp. druh a družka s min. 2 deťmi,
b)
2 izbové byty - 3 a viac členné domácnosti, osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom,
druh a družka s min. 1 dieťaťom,
c)
1 izbové byty - ostatní žiadatelia, ktorí žiadajú o pridelenie bytu s ďalšou osobou
(napr. druh, družka), alebo samostatne žijúce osoby,
d)
pre žiadateľov uvedených v ods. 3 tohto článku platia kritériá pre pridelenie bytu tak, ako je
uvedené v predchádzajúcich bodoch a počet bytov pre túto skupinu žiadateľov bude určený
samostatne,
e)
zdravotný stav žiadateľa, spoločne posudzovanej osoby alebo člena domácnosti,
f)
v prípade bytov rovnakého počtu izieb s rôznou výmerou môže komisia rozdeliť odporučené
žiadosti aj s prihliadnutím na výmeru bytu,
g)
v prípade, že nebude žiadny žiadateľ spĺňať kritérium v bode 4a) a 4b), znižuje sa počet
posudzovaných osôb, členov domácnosti o 1 osobu.
5.
Mesto Trenčianske Teplice si v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 443/2010 o
sociálnom bývaní vyhradzuje právo nezaradiť do žrebovania nájomných bytov v objekte DS Narcis
jeden jednoizbový nájomný byt.
6.

Priebeh žrebovania:

a)
b)

žrebovanie riadi Komisia pre žrebovanie. Členmi tejto komisie sú: primátor a poslanci MsZ,
pred samotným žrebovaním budú komisii pre žrebovanie predložené zoznamy bytov, o ktoré
sa bude žrebovať rozdelené podľa čísel bytov, poschodia, počtu izieb, zoznam odporučených
žiadateľov s pridelenými evidenčnými číslami a evidenčné čísla odporučených žiadateľov v
žrebovacom priestore, (viď. Prílohy)
komisia skontroluje evidenčné čísla v zozname i v žrebovacom priestore,
žrebovací priestor musí byť zabezpečený tak, aby nebolo vidno čísla, ktoré sa budú žrebovať,
ku každému bytu v zozname bude vyžrebovaný jeden uchádzač o pridelenie bytu z tej skupiny

c)
d)
e)
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f)

g)

h)

uchádzačov, do ktorej bol komisiou zaradený,
po vyžrebovaní všetkých bytov sa budú žrebovať náhradníci. Náhradníci budú v prípade
neuzatvorenia nájomnej zmluvy s vyžrebovaným uchádzačom oslovovaní v poradí v akom
budú vyžrebovaní. Náhradníkom však budú prideľované byty len podľa splnenia počtu osôb,
viď. bod 4..
po vyžrebovaní komisia zverejní evidenčné čísla vyžrebovaných žiadateľov, ktorým sa byt
pridelí, tento zoznam bude zverejnený na internetovej stránke Mesta a na úradnej tabuli
Mesta,
Mesto Trenčianske Teplice bude zverejňovať oznam o termíne a mieste žrebovania
nájomných bytov na úradnej tabuli Mesta a na internetovej stránke, žrebovania sa môžu
zúčastniť uchádzači o pridelenie bytu, ktorí budú zaradení do žrebovania, alebo nimi
splnomocnené osoby a primátorom poverení zamestnanci MsÚ.

Uznesením č. 23/XII/2014
a)
b)

schvaľuje výšku nájomného za prenajatý majetok pre Termiu s. r. o. Trenčianske
výške 23,- vrátane DPH za 1 m2 plochy objektov v nájme na dobu neurčitú.
ruší uznesenie MsZ č. 48/IX/2013 zo dňa 25. 9. 2013.

Teplice vo

Uznesením č. 24/XII/2014
schvaľuje vyradenie hnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice z evidencie majetku mesta
vedeného pod inventárnym číslom DM_1846 a z účtovníctva mesta, a to strižňu Casablanca Turbo
digital v obstarávacej cene 8 525,- € z dôvodu nefunkčnosti a zastaralosti.

Uznesením č. 25/XII/2014
schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský
rok 2013/2014.

Uznesením č. 26/XII/2014
schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2013/2014.

Uznesením č. 27/XII/2014
schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2013/2014.

PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta

Za správnosť: Erika Malková
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HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
11. decembra 2014. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 11 poslancov.
Číslo hlasovania : 1
Uznesenie č. 9/XII/2014
Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 2
Uznesenie Č.10/XII/2014
VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Trenčianske Teplice
H lasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 3
Uznesenie č. 11/XII/2014
VZN č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 4A
Pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny Martinkovej
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 4B
Uznesenie č. 12/XII/2014
VZN č. 7/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území
mesta Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 5
Uznesenie č. 13/X1I/2014
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o podmienkach držania psov na území mesta
Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 6
Uznesenie č. 14/XII/2014
VZN č. 8/2014 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: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 7
Uznesenie č. 15/XII/2014
VZN č. 9/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií
počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8/1 a
Pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny Holej
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Pozmeňujúci návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8/1 b
Uznesenie č. 16/XII/2014
VZN č. 10/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8/2a
Uznesenie č. 17/XII/2014
Kúpa nehnuteľnosti - budovy DS Narcis do vlastníctva Mesta Trenčianske Teplice
H lasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

3

Číslo hlasovania: 8/2b
Uznesenie č. 18/XII/2014
Zriadenie záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8/2c
Uznesenie č. 19/XII/2014
Zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8/3a
Uznesenie č. 20/XII/2014
Zámer realizovať kúpu 25 obecných nájomných bytov formou ZoBKZ spoločnosťou MANO INVEST
Bratislava
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8/3b
Uznesenie č. 21/XII/2014
Investičný zámer - kúpa obecných nájomných bytov, účel, spôsob financovania, predloženie žiadosti
o dotáciu, zabezpečenie záväzku Mesta voči ŠFRB nehnuteľnosťou, zapracovanie splátok úveru so
ŠFRB do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice
H lasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
4

Číslo hlasovania: 8/4a
Pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny Holej
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8/4b
Uznesenie č. 22/XII/2014
Postup pri spôsobe prideľovania nájomných bytov v objekte DS Narcis žrebovaním
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 9
Uznesenie č. 23/XII/2014
Výška nájomného za prenajatý majetok pre Termiu s.r.o. Trenčianske Teplice
H lasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 10
Uznesenie č. 24/XII/2014
Vyradenie hnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice z evidencie z dôvodu nefunkčnosti a
zastaralosti
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 11/1
Uznesenie č. 25/XII/2014
Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2013/2014
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 11/2
Uznesenie č. 26/XII/2014
Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2013/2014
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 11/3
Uznesenie č. 27/XII/2014
Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2013/2014
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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