Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 04. februára 2015

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

Program:
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2015 - 2017 a Rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 1/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Trenčianske Teplice
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_E pare. č.
2786/13 a novovytvorený pozemok K N _C pare. č. 2786/28 a pare. č. 2786/29
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorený pozemok KN_C
pare. č. 2771/3
Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 na pozemku KN_C pare. č.
2065/11 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Trenčín

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zrušenie uznesení
Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach.
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
a členov Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 8. septembra 2014, 26. novembra 2014 a 11. decembra 2014
Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
Správa o výsledku kontroly spoločnosti Termia s.r.o.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám
mesta Trenčianske Teplice za rok 2013
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.
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Informoval prítomných o ospravedlnení sa poslanca Petru Ďurinu a hlavného kontrolóra JUDr.
Jozefa Zemka z neúčasti na dnešnom rokovaní MsZ. Poslankyňa Tatiana Draková ohlásila krátke
meškanie, doplnil prim átor mesta.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov MsZ a
MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslankyňu Katarínu Martinkovú a poslanca Pavla Sirotného, za
skrutátorky p. Fialovú a p. Hudcovskú, za zapisovateľku p. Malkovú.
Následne prim átor predložil návrh programu, ktorý bol súčasťou dodaných písomných
materiálov pre poslancov na rokovanie MsZ s jednou zmenou - stiahnutím bodu č. 9 s názvom Zásady
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach a členov Komisii pri
Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach z programu rokovania MsZ po vzájomnej dohode
s poslancami MsZ.
Uznesenie č.28/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2015 - 2017 a
Rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015

Materiál k tomuto bodu programu predložil primátor mesta. V návrhu sú uvedené skutočné
plnenia v rokoch 2012, 2013 a schválený a upravený rozpočet na rok 2014 a skutočnosť čerpania za
obdobie 1-9/2014. 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 2015 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 2015 predpokladá celkové príjmy v sume 3 867 444 € a celkové
výdavky v sume 3 863 151 €. 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 2 x 2,5 %.
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, dodal primátor.
V
otvorenej diskusii sa prihlásil poslanec Marián Takáč, ktorý ako predseda komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia informoval o prerokovaní návrhu rozpočtu a tiež aj problémov statickej
a dynamickej situácie v meste. Poslankyňa Dagmar Ďatková a zároveň predsedníčka komisie pre
financie a majetok uviedla, že tento materiál bol prerokovaný na pracovných stretnutiach poslancov
MsZ a aj na komisii s odporučením komisie - schváliť návrh rozpočtu mesta tak, ako bol predložený.
Poslankyňa Tatiana Draková prišla do zasadacej miestnosti.
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Poslankyňa Monika Pšenčíková uviedla, že žiadne pripomienky od občanov k návrhu rozpočtu
neboli na MsÚ doručené a zároveň poďakovala za spracovanie návrhu rozpočtu zamestnancovi MsÚ
Ing. Martinovi Ďuďákovi.
Primátor uzatvoril diskusiu
Informáciou
k predloženému návrhu rozpočtu mesta na rok 2015.

o stanovisku

hlavného

kontrolóra

mesta

Uznesenie č. 29/11/2015
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. 1/2015 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
meste Trenčianske Teplice

Primátor požiadal spracovateľku materiálu Mgr. Zdenu Bunčákovú o podanie informácie
k tomuto materiálu. Pani Bunčáková uviedla, že návrh VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach, povoľuje trhové miesta na verejnom priestranstve, určuje
predajné dni, prevádzkový čas a správcu trhových miest v zmysle novelizovaného zákona 178/1998 Z.
z. o podmienka predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do
platnosti 17. júla 2014.
Prílohou VZN č. 1/2015 je „Trhový poriadok príležitostných trhov“, ktorý určuje miesto a čas
konania príležitostného trhu, podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb počas
príležitostných trhov (napr. jarmokov...).
V
diskusii zodpovedala pani Bunčáková otázku poslanca Borisa Ančina a následne primátor
požiadal poslancov o hlasovanie k predmetnému návrhu VZN.
Uznesenie č. 30/11/2015
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_E
pare. č. 2786/13 a novovytvorený pozemok KN_ C pare. č. 2786/28 a pare. č.
2786/29

Primátor predložil tento materiál. Pani Viera Brücker, bytom Partizánska 473/60, Trenčianske
Teplice požiadala Mesto Trenčianske Teplice o odkúpenie časti pozemku KN_E pare. č. 2786/12 vo
výmere cca 100 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice. Menovaná je vlastníckou susedných pozemkov,
rodinného domu a dielne.
Až pri zameriavaní pozemkov koncom roka 2013 bolo zistené, že hranice pozemkov p.
Brücker nie sú v skutočnosti také, ako predpokladala. Z dôvodu scelenia a vyrovnania ohraničenia jej
pozemkov požiadala o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktorý je
okrajovým pozemkom jej pozemkov. Celková výmera pozemkov predstavuje 114 m2 za cenu 8,Eur/m2.
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Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Dagmar Ďatková, predsedníčka komisie pre financie
a majetok, ktorá informovala prítomných o prerokovaní tejto žiadosti na komisii a zúčastnení sa
členov aj na obhliadke priamo na mieste. Komisia odporučila schváliť tento návrh tak, ako je
predložený poslancom MsZ.
Uznesenie č. 31/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
Na základe hlasovania poslancov
5.

uznesenie bolo prijaté.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
pozemok KN_C pare. č. 2771/3

- novovytvorený

Predkladateľom materiálu bol primátor mesta. Vysvetlil, že Ing. Peter Vašek a manželka JUDr.
Eva Vašková, obaja bytom Pribinove sady 29/21, 018 51 Nová Dubnica požiadali Mesto Trenčianske
Teplice o odkúpenie novovytvoreného pozemku vo výmere 36 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice, ktorý
vznikol odčlenením časti pozemku zapísaného na LV č. 1, ktorého vlastníkom je Mesto Trenčianske
Teplice.
Pozemok je ohraničený plotom, ktorý bol vybudovaný na základe nesprávneho vytýčenia
hranice pozemku v jeho vlastníctve v minulosti. Celková kúpna cena pozemku predstavuje sumu 288,Eur, dodal primátor mesta.
Problematikou odpredaja novovytvoreného pozemku sa zaoberali aj členovia komisie pre
financie a majetok na svojom zasadnutí a zároveň si celú situáciu boli pozrieť priamo v teréne,
doplnila predsedníčka komisie pre financie a majetok Dagmar Ďatková.
Uznesenie č. 32/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.
Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 na pozemku
KN_C pare. č. 2065/11 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Trenčín
Primátor stručne informoval prítomných poslancov MsZ, že MUDr. Tibor Jankovský
a manželka JUDr. Monika Jankovská, obaja bytom Trenčín požiadali Mesto Trenčianske Teplice
o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v 1/33-ine vo výmere 40 m2 v k. ú. Trenčín.
Pozemok sa nachádza v k. ú. Trenčín. Ďalšími spoluvlastníkmi tohto pozemku sú Mesto
Nemšová, Mesto Stará Turá a Obec Štvrtok, každý v podiele 1/33. Odkúpenie týchto podielov je
predbežne prerokovaný s jednotlivými spoluvlastníkmi a o odpredaj ich požiadajú menovaní
osobitnými žiadosťami. Spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčianske Teplice v 1/33-ine predstavuje
výmeru 1,21 m2 a kúpna cena za túto výmeru pozemku predstavuje 212,12 Eur, doplnil primátor
mesta.
V
otvorenej diskusii poslankyňa a predsedníčka komisie pre financie a majetok pri MsZ
Dagmar Ďatková podala informáciu pre prítomných, že problematikou odpredaja časti uvedeného
pozemku sa zaoberali aj členovia komisie pre financie a majetok a odporučili MsZ schváliť odpredaj
tejto časti pozemku.
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Uznesenie č. 33/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Zrušenie uznesení

Primátor uviedol, že materiál je predkladaný v nadväznosti na posledné zasadnutie MsZ. Ide
o problematiku doručených Protestov prokurátora vydaných Okresnou prokuratúrou Trenčín proti
prijatým uzneseniam MsZ z roku 2013 a 2014. Stanovisko Mesta Trenčianske Teplice k predmetnej
veci je rovnaké - Mesto odmieta stanovisko Okresnej prokuratúry Trenčín. Vzhľadom k tomu, že
všetky predmetné uznesenia nemajú zásadný vplyv na chod mesta, je potrebné tieto protesty ukončiť
zrušením uznesení MsZ, vysvetlil primátor. V stručnosti uviedol obsah každého z deviatich
navrhovaných uznesení MsZ.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 34/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
8.

Štatút Zboru pre občianske záležitosti priMsZ v Trenčianskych Tepliciach.

Primátor mesta k tomuto materiálu vysvetlil, že Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom
zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a
iné podujatia v rámci kultúrno - spoločenského diania v meste.
Štatút Zboru pre občianske záležitosti
bol schválený Mestským zastupiteľstvom v
Trenčianskych Tepliciach dňa 7. 7. 2011 s platnosťou do 31. 12. 2014. Z tohto dôvodu je nevyhnutné
pripraviť a schváliť nový štatút ZPOZ, nakoľko do dnešného dňa tak nebolo urobené. Na záver
avizoval zmenu v predsedníctve. Za novú predsedníčku navrhol poslankyňu a dlhoročnú pracovníčku
ZPOZ-u Moniku Pšenčíkovú.
V

diskusii sa nikto z poslancov neprihlásil, primátor požiadal poslancov o hlasovanie za návrh

Štatútu ZPOZ.
Uznesenie č. 35/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

9. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Trenčianskych Tepliciach zo dňa 8. septembra 2014, 26. novembra 2014 a 11.
decembra 2014
Primátor oboznámil prítomných o tomto materiáli, ktorý vypracoval hlavný kontrolór mesta. Ide
o prehľad a kontrolu plnenia uznesení z predošlých zasadnutí MsZ.
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Uznesenie č. 36/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
10.

Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej
hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach

Primátor stručne uviedol, že ďalší predložený materiál hlavného kontrolóra mesta sa týkal
inventarizácie pokladne Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach, ktorá bola vykonaná na základe
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014.
Uznesenie č. 37/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

11.

Správa o výsledku kontroly spoločnosti Termia s.r.o.

Kontrola spoločnosti Termia s.r.o. bola vykonávaná hlavným kontrolórom mesta v súlade s
jeho plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Výsledok kontroly bol bez zistení nedostatkov,
uviedol primátor mesta.
Uznesenie č. 38/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
12.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za
rok 2014

Primátor informoval o súhrnnej správe o všetkých vykonaných kontrolách a činnostiach
hlavného kontrolóra mesta za rok 2014, ktorej predloženie mu vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 39/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
13.

Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta
organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2013

Primátor stručne informoval o kontrole oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta organizáciám mesta v súlade
s platnou legislatívou. Hlavný kontrolór mesta
odporučil, aby všetky žiadosti o poskytnutie dotácií boli prerokované na komisii školstva, športu
a kultúry.
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Uznesenie č. 40/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
14. Interpelácie
Do bodu Interpelácie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
15. Rôzne
Primátor mesta postupne udeľoval slovo jednotlivým prihláseným poslancom MsZ.
Poslankyňa Monika Pšenčíková:
Požiadala o informáciu k pokračovaniu výstavby kúpaliska Zelená žaba.
Pripravuje sa rekonštrukcia plynovodov v meste. Požiadala o informáciu aj pre občanov, či
pôjde len o rekonštrukciu v meste, či sa bude týkať aj obce Omšenie, k rozdeleniu do etáp a či
boli informované dotknuté prevádzky a najmä spol. Kúpele Trenčianske Teplice.
Položila otázku pre pána riaditeľa TsM Ing. Vojtáša ohľadne nespokojnosti občanov žijúcich
najmä na Bagarovej ul., Baračke a v meste ohľadne zimnej údržby.
Poslankyňa Katarína Holá:
Predložila návrh ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku na doplnenie členky komisie pre
zdravotníctvo a sociálne veci pani Máriu Nýblovú.
Poslanec Roman Krištof:
Požiadal o výzvu majiteľa bývalej elektrárne v parku (vedľa
odstránenie nedostatkov v jej okolí - neporiadok, sklo, atď.

Evanjelického kostola) na

Poslankyňa Katarína Martinková:
Predložila návrh pána Pekaroviča na vytvorenie nových parkovacích miest (formou šikmého
parkovania) pri bytových domoch SNP 59- 61, ktoré by vznikli zrušením chodníka.
Poslankyňa Daqmar Ďatková:
Požiadala o doplnenie člena komisie pre financie a majetok - poslanca Pavla Sirotného.
Vzhľadom k tomu, že boli podané návrhy na doplnenie do komisií pri MsZ, poslanci pristúpili
k hlasovaniu za návrhy:
Návrh poslankyne Kataríny Holej:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje doplnenie člena
zdravotníctvo a sociálne veci - Máriu Nýblovú.
Uznesenie č. 41/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
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do komisie pre

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Hlasovanie za návrh poslankyni Dagm ar Ďatkovej:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje doplnenie člena do komisie pre financie
a majetok - Pavla Sirotného.
Uznesenie č. 42/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Primátor vyzval riaditeľa TsM Ing. Vojtáša na zodpovedanie, resp. podanie informácie
k otázke poslankyne Moniky Pšenčíkovej.
Ing. Karol Vojtáš sa vyjadril k situácii, ktorá vznikla po snehovej kalamite v piatok nielen na
území mesta Trenčianske Teplice, ale i na celom Slovensku. Do odstraňovania kalamity nasadili
všetku techniku, ktorú majú TsM k dispozícií a tiež i pomocných pracovníkov na ručnú údržbu. Popri
všetkom úsilí vynaloženom počas celého dňa i nasledujúceho dňa pri zimnej údržbe, museli zároveň
vykonávať aj ďalšiu súrnu prácu, a to najmä odstraňovanie spadnutých stromov, stĺpov verejného
osvetlenia, optokáblov a podobne. Z tohto dôvodu riaditeľ TsM požiadal občanov i návštevníkov mesta
o trpezlivosť a zároveň podal informáciu o tom, že plánujú aj odvoz snehu z najkritickejších miest
v meste (Partizánska ul., Baračka).
Primátor odpovedal na jednotlivé otázky poslancov takto:
Zimná údržba - len pripomenul, že napr. v meste Trenčín pomáhala s odstraňovaním kalamity
aj armáda. Upozornil aj na skutočnosť, že centrum mesta má obmedzenia v zimnej údržbe.
Informoval občanov o prideľovaní náhradných vriec na komunálny odpad z dôvodu
nevyvezenia komunálneho odpadu, najmä na niektorých uliciach v meste.
Kúpalisko Zelená žaba - práce pokračujú podľa harmonogramu, investor rozšíril zámer
o saunový svet. Skúšobná prevádzka sa plánuje na 6/7. mesiac 2015 a stavebný úrad mesta
vydal investorovi stavebné povolenie na 100 parkovacích miest nachádzajúcich sa pod
kúpaliskom.
Rekonštrukcia plynovodov - 1. fáza bola realizovaná v minulom roku, teraz budú práce
rozdelené do 4 etáp, počnúc od Machnáča, cez kúpeľný park, Kúpeľnú ulicu, hotel Flóra, až
ku Kamenickej doline s termínom ukončenia v septembri 2015. O všetkých krokoch bude
mesto postupne podávať informácie.
Bývalá elektráreň - táto nehnuteľnosť bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku, ale majiteľa mesto
samozrejme upovedomí a požiada o nápravu.
Parkovanie na sídlisku - vzhľadom na finančné možnosti mesta sa budú hľadať
najjednoduchšie riešenia na vytvorenie ďalších odstavných plôch. Mesto sa bude intenzívne
venovať aj riešeniu statickej a dynamickej situácii v meste.
Poslanec Marián Takáč, predseda komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
informoval, že na základe podnetov ohľadne statickej a dynamickej situácie v meste od mnohých
občanov mesta adresovaných na komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia, komisia diskutuje
a hľadá najvýhodnejšie riešenia pre vytvorenie parkovacích plôch, prechodov chodcov v meste.
Avšak je potrebné zohľadniť aj náročnosť takýchto projektov, ktoré nemožno riešiť samostatne po
častiach, ale komplexne.
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16. Záver

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

Alt

‘ t

Ing. František S á d e c k ý
prednosta M s l/ /

V

Pavol Sirotný

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 4. februára 2015

PhDr. Š tefan Š ku lté ty, p rim á to r m e sta
Ing. F ra n tiše k S á d e cký, p re d n o s ta M sÚ
JU D r. J o z e f Z e m ko , h la v n ý k o n tro ló r

Ing. B oris A nčin
Mgr. T a tia n a D ra ková
Ing. D a g m a r Ď atko vá
P eter Ď urina
Ing. K atarína H olá
R om an K riš to f
M gr. M iloš Lutka
JU D r. K atarína M a rtin k o v á

__ _

I
M onika P še n číko vá
Pavol S irotn ý
Ing. M arián T a k á č

Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 4. februára 2015

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

Uznesením č. 28/11/2015
schvaľuje program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesením č. 29/11/2015
a)

schvaľuje

Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácii mesta:
- Bežné príjmy celkom 2 701 636 €
- Bežné výdavky celkom 2 209 449 €
- Kapitálové príjmy celkom 515 718 €
- Kapitálové výdavky celkom 1 155 808 €
- Príjmy fin. operácií celkom 650 090 €
- Výdavky fin. operácií celkom 497 894 €

b)

berie na vedomie

- Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2016 - 2017
c)

berie na vedomie

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k rozpočtu mesta na rok 2015.

Uznesením č. 30/11/2015
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Trenčianske Teplice.

Uznesením č. 31/11/2015
schvaľuje predaj nehnuteľností:
a/ pozemok KN_E pare. č. 2786/13 - ostatné plochy vo výmere 14 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 2435 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice
v celosti,
b/ novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2786/28 - ostatné plochy vo výmere 92 m2, ktorý vznikol
odčlenením časti pozemku KN_E pare. č. 2786/12 - ostatné plochy vo výmere 167 m2
c/ novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2786/29 - ostatné plochy vo výmere 8 m2, ktorý vznikol
odčlenením časti pozemku KN_E pare. č. 2786/12 - ostatné plochy vo výmere 167 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 2435 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice
pre pani Vieru Brücker, rod. Paštiaková, Partizánska 473/60, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu
8,- Eur/m2.
Novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 45/2014 zo dňa 29. 9. 2014, vyhotoviteľa
Geodetické služby, Ing. Peter Bacigál, Hornopotočná 1, 914 01 Trnava, IČO: 30 971 624, vyhotoveného Ing.
Ivanou Bacigálovou, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín dňa 22. 10. 2014
pod č. 1165/14.
Kúpna cena za celkovú výmeru pozemkov 114 m2 predstavuje

912,- Eur.

Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/
o majetku obcí v platnom znení.

zákona č. 138/1991 Zb.

Uznesením č. 32/11/2015
schvaľuje predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2771/3 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 36 m2, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN_C pare. č. 2771/1 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 450 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice pre
Ing. Petra Vašeka, rod. Vašek a manželku JUDr. Evu Vaškovú, rod. Lamačková, obaja bytom Pribinove sady
29/21-14, 018 51 Nová Dubnica za cenu 8,- Eur/m2.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 46596399-41/2014 zo dňa 07. 08. 2014,
vyhotoviteľa Ing. Norberta Molnára, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399, vyhotoveného Ing.
Norbertom Molnárom, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín, dňa 14. 08.
2014 pod č. 951/14.
Celková kúpna cena pozemku predstavuje.......................................................................... 288,- Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/
o majetku obcí v platnom znení.

zákona č. 138/1991 Zb.

Uznesením č. 33/11/2015
schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN_C pare. č. 2065/11 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 40 m2 v k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 10122 ako spoluvlastník Mesto Trenčianske Teplice
v podiele 1/33 pre MUDr. Tibora Jankovského, rod. Jankovský a manželku JUDr. Moniku Jankovskú, rod.
Haitová, obaja bytom Horný Šianec 39, 911 01 Trenčín za cenu 175,- Eur/m2.
Spoluvlastnícky podiel Mesta Trenčianske Teplice v 1/33-ine predstavuje výmeru 1,21 m2 a kúpna cena za túto
výmeru pozemku predstavuje 212,12 Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. c/
o majetku obcí v platnom znení.

zákona č. 138/1991 Zb.

Uznesením č. 34/11/2015

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie

MsZ č.
MsZ č.
MsZ č.
MsZ č.
MsZ č.
MsZ č.
MsZ č.
MsZ č.
MsZ č.

7/11/2014 zo dňa 24.2. 2014
9/11/2014 zo dňa 24.2. 2014
12/11/2014 zo dňa 24.2. 2014
18/11/2014 zo dňa 24.2. 2014
3/111/2013 zo dňa 15.03.2013
43/IX/2013 zo dňa 25.09.2013
44/IX/2013 zo dňa 25.09.2013
46/IX/2013 zo dňa 25.09.2013
57/IX/2013 zo dňa 25.09.2013.

Uznesením č. 35/11/2015
1.

schvaľuje Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach

2.

vymenúva za predsedníčku ZPOZ pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach Moniku Pšenčíkovú.

Uznesením č. 36/11/2015

berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstvo zo dňa 8.
septembra 2014, 26. novembra 2014 a 11. decembra 2014.

Uznesením č. 37/11/2015
berie na vedomie Správu o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 38/11/2015
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly spoločnosti Termia s.r.o..

Uznesením č. 39/11/2015
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2014.

Uznesením č. 40/11/2015
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta
Trenčianske Teplice za rok 2013.

Uznesením č. 41/11/2015
schvaľuje doplnenie člena do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci - Máriu Nýblovú.
Uznesením č. 42/11/2015
schvaľuje doplnenie člena do komisie pre financie a majetok - Pavla Sirotného.

Za správnosť: Erika Malková

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
04. februára 2015. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 10 poslancov.
Číslo hlasovania : 1
Uznesenie č. 28/11/2015
Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 2
Uznesenie č. 29/11/2015
Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 3
Uznesenie č. 30/11/2015
VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste
Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

1

Číslo hlasovania: 4
Uznesenie č. 31/11/2015
Schválenie predaja nehnuteľnosti pani Viere Brücker, Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 5
Uznesenie č. 32/11/2015
Schválenie predaja nehnuteľnosti Ing. P. Vašekovi s manželkou, bytom Nová Dubnica
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 6
Uznesenie č. 33/11/2015
Schválenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu na pozemku MUDr. T. Jankovskému s manželkou,
bytom Trenčín
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 7
Uznesenie č. 34/11/2015
Zrušenie uznesení MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

2

Číslo hlasovania: 8
Uznesenie č. 35/11/2015
Schválenie Štatútu ZPOZ-u
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Pšenčíková)
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 9
Uznesenie č. 36/11/2015
Správa o kontrole plnenie uznesení zo zasadnutí MsZ zo dňa 08.09.2014, 26.11.2014 a 11.12.2014
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 10
Uznesenie č. 37/11/2015
Správa o výsledkoch mimoriadnej
v Trenčianskych Tepliciach

inventarizácie

pokladne

a pokladničnej

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 11
Uznesenie č. 38/11/2015
Schválenie predaja nehnuteľnosti pani Viere Brücker, Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.

3

hotovosti

MsÚ

Číslo hlasovania: 12
Uznesenie č. 39/11/2015
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 13
Uznesenie č. 40/11/2015
Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácii z rozpočtu mesta organizáciám mesta
Trenčianske Teplice za rok 2013
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 14A
Uznesenie č. 41/11/2015
Doplnenie člena do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci - Máriu Nýblovú
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 14B
Uznesenie č. 42/11/2015
Doplnenie člena do komisie pre financie a majetok - Pavla Sirotného
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Sirotný)
Nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý.
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