Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 09. februára 2015

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie písomného oznámenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
adresovaného Mestu Trenčianske Teplice zo dňa 04.02.2015.
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.
Informoval prítomných o ospravedlnení sa poslanca Petra Ďurinu a Pavla Sirotného z neúčasti
na dnešnom rokovaní MsZ.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov MsZ a
MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslankyňu Katarínu Holú a poslanca Miloša Lutku, za skrutátorku p.
Kresánkovú a za zapisovateľku p. Malkovú.
Následne primátor predložil návrh programu na dnešné rokovanie MsZ.

Uznesenie č.43/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Prerokovanie písomného oznámenia spoločnosti Trenčianske vodárne
kanalizácie, a.s. adresovaného Mestu Trenčianske Teplice zo dňa 04.02.2015.

a

Primátor mesta k tomuto bodu programu vysvetlil, že tento hlavný bod dnešného rokovania
MsZ súvisí so situáciou, ktorá nastala v meste Trenčianske Teplice počas víkendu. V krátkosti uviedol
celú chronológiu situácie:

1

1. Mesto Trenčianske Teplice, v zastúpení primátorom mesta Štefanom Bartekom podpísalo
dňa 01. 01. 2005 Zmluvu o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní
služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku so spoločnosťou
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., Ul. 1. Mája č. 11,911 01 Trenčín.
2. Dňa 04.02.2015 bol na Mestský úrad Trenčianske Teplice doručený list spol. TVK a.s.
Trenčín - oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu pre potreby zásobovania mesta
Trenčianske Teplice, ako neoprávneného odberu spoločnosťou TVS a.s., so začiatkom od soboty
07.02.2015.
3. Mesto Trenčianske Teplice v zmysle uzatvorenej zmluvy so spol. TVS a.s. vyzvalo
spoločnosť na preukázanie zabezpečenia dodávky vody a odkanalizovania mesta Trenčianske Teplice
odo dňa 07.02.2015.
4. Dňa 06.02.2015 prišla odpoveď na výzvu Mesta Trenčianske Teplice, v ktorom však spol.
TVS a.s. nevedela preukázať, resp. zabezpečiť dodávku vody pre mesto a zároveň vyzvala spol. TVK
a.s. na stretnutie na deň 06.02.2015 o 13,00 hod. v sídle spol. TVS a.s..
5. Dňa 07.02.2015 spol. TVK a.s. pristúpila k avizovanému prerušeniu dodávky vody.
Mesto Trenčianske Teplice po pracovnom rokovaní MsZ vyzvalo spol. TVS a.s. na
zabezpečenie plynulosti dodávky vody pre mesto.
Následne 07.02.2015 Ing. Beníčková, riaditeľka spol. TVS a.s. zaslala mestu
list so
stanoviskom spol. TVS a.s. s tvrdením, že podpísali zmluvu so spol. TVK a.s., avšak v predmetnom
liste bol prílohou návrh zmluvy so spol. TVK a.s. podpísaný len zo strany TVS.
Prerušenie dodávky vody sa prejavil už v sobotu 07.02.2015 v Kamenickej doline.
6. V nedeľu 08.02.2015 došlo k postupnému výpadku zásobovania vodou v takmer celých
Trenčianskych Tepliciach.
Mesto Trenčianske Teplice sa prostredníctvom primátora mesta, poslancov MsZ a prednostu
mestského úradu snažilo kontaktovať dispečing spol. TVS a.s., ale neúspešne. Následne telefonickou
formou kontaktovali vedenie spoločnosti TVS a.s. s požiadavkou na zabezpečenie plynulosti dodávky
vody pre mesto Trenčianske Teplice v súlade s platnou zmluvou.
Spoločnosť TVS a.s. nebola schopná zabezpečiť plynulé obnovenie dodávky vody pre mesto,
zabezpečila iba pitnú vodu prostredníctvom niekoľkých cisterien.
Mesto písomne vyzvalo spol. TVS a.s. na plnenie zmluvy, t. j. obnovenie dodávky vody v čo
možno najkratšom čase. Túto požiadavku spol. TVS a.s. nevedela splniť.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo rokovanie s vedením spol. TVK a.s. ohľadne
riešenia krízovej situácie, na ktorom sa vedenie Mesta Trenčianske Teplice dohodlo so spol. TVK a.s.
na opätovnom spustení dodávky vody, napriek ich nevyriešenému sporu so spol. TVS a.s.. Vedenie
spol. TVK a.s. zároveň potvrdilo skutočnosť, že so spol. TVS a.s. žiadnu zmluvu ohľadne odberu vody
pre Mesto Trenčianske Teplice nemieni podpísať. TVK a.s. však potvrdilo svoj záujem na riešení tejto
mimoriadnej situácie a prisľúbilo opätovné spustenie dodávky vody v čo najkratšom termíne. Dodávku
vody TVK a.s. predbežne obnovila do pondelka 09.02.2015 do 19,00 hod..
Postupne začala obnova dodávky vody pre Mesto Trenčianske Teplice a v neskorých
hodinách bola úplne obnovená v celom meste.
Následne vysvetlil určité pojmy najmä pre verejnosť, a to TVK, a.s. je tvorená z obcí a miest,
ktorá vznikla v roku 1998 vložením vodárenského majetku do spoločnosti. Dôvod nevloženie majetku
Mesta Trenčianske Teplice do tejto spoločnosti nepozná, nakoľko v tom období nebol ešte primátorom
mesta. Ďalej vysvetlil, že TVS a.s. je súkromnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje tieto majetky. Obe
tieto spoločnosti spolu navzájom spolupracovali, až do minulého roka, kedy spol. TVK a.s. dala
výpoveď spol. TVS a.s., čím si začala spravovať majetok sama aj kvôli splneniu podmienky pri čerpaní
finančných prostriedkov z fondov EÚ. Vznikol problém, resp. spor medzi oboma spoločnosťami, ktorý
vyústil až do situácie, kedy bola zastavená dodávka vody pre mesto Trenčianske Teplice.
Mesto Trenčianske Teplice malo a stále má uzatvorenú zmluvu so spol. TVS a.s. od roku
1998, neskôr opätovne podpísanú v roku 2005. Mesto Trenčianske Teplice je akcionárom
v spoločnosti TVK a.s. so spoluvlastníckym podielom v 1/33-ine tzv. nadobecného majetku.
Do sporu medzi spol. TVK a.s. a spol. TVS a.s. boli vtiahnutí aj občania mesta - odstávkou
vody. Mesto nevyhlasovalo odstávku vody v rozhlase z dôvodu, že nepredpokladalo, že táto situácia
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vôbec nastane a tiež i z dôvodu paniky zo strany obyvateľstva a následné skoršie vyčerpanie zásob
vody. Navyše to bolo úlohou a povinnosťou dodávateľa vody.
Dnes sa musia poslanci rozhodnúť, aké ďalšie kroky Mesto Trenčianske Teplice podnikne,
aby zabránilo opakovaniu takejto situácie, povedal primátor a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Monika Pšenčíková, ktorá na základe e-mailovej
požiadavky generálnej riaditeľky spol. TVS a.s. Ing. Denisy Benlčkovej, predložila návrh na možnosť
vystúpiť na zasadnutí MsZ.
Po jednohlasnom odsúhlasení poslancov dostala slovo riaditeľka TVS a.s. Ing. Denisa
Beníčková. Pani Beníčková požiadala o slovo, aby ozrejmila a vysvetlila poslancom MsZ niektoré
záležitosti. Informovala, že vzťah medzi TVS a.s. a TVK a.s. trvá už 15 rokov. TVK a.s. vypovedalo
spoločnosti TVS a.s. v minulom roku zmluvu, na čo reagovalo TVS a.s. niekoľkými rokovania so
zástupcami spol. TVK a.s.. Po neúspešných rokovaniach TVS a.s. spochybnilo platnosť zmluvy
a podniklo právne kroky na Okresnom súde v Trenčíne, ktorého rozhodnutie zrušil Krajský súd
Trenčín. Nasledovalo odvolanie na Najvyšší súd. Spol. TVK a.s. prevzala majetok od 1,11.2014.
Napriek výpovedi spol. TVS opätovne mala záujem o rokovanie k predmetnej výpovedi, resp. k návrhu
zmluvy, ktorého podmienky však neboli výhodné pre spol. TVS a.s., ale aj tak sa rozhodli uzatvoriť
zmluvu so spol. TVK a.s.. Podľa názoru pani riaditeľky Beníčkovej je právny stav platný aj dnes a spol.
TVK a.s. nemala právo na prerušenie vody a celú situáciu vyhodnotila ako nátlak zo strany spol. TVK
a.s.. K spomínaným dlhom spol. TVK a.s. pani riaditeľka uviedla, že faktúry sú čiastočne uhradené,
spol. TVK a.s. dobropisovala faktúry za odber vody a účtovne spol. TVK a.s. nevie preukázať dlh.
Nelegálne zastavenie dodávky spol. TVK a.s. vody poškodzuje dobré meno spoločnosti a spoločnosť
bola nútená podniknúť všetky právne kroky, vrátane oslovenia polície až po súd. Právo na pitnú vodu
je zakotvené v Ústave SR, dodala riaditeľka spoločnosti TVS a.s.. Taktiež spoločnosť ponúka
zastupovanie obyvateľov nášho mesta pri riešení tejto situácie v trestnoprávnej rovine, pri náhrade
škody. Súčasný právny stav považuje za nelegálny a vyzvala Mesto Trenčianske Teplice na zváženie
svojich rozhodnutí a krokov plánovaných podniknúť v tejto situácií, pretože si myslí, že ide o nátlak zo
strany spol. TVK a.s..
Riaditeľka Beníčková doplnila, že spol. TVS a.s. nebola schopná zabezpečiť dodávku vody
pre mesto v plnom rozsahu z dôvodu odobratia majetku, ale splnila si povinnosť vyplývajúcu zo
zákona - zabezpečiť dodávku vody formou dodávky pitnej vody v cisternách.
Následne poslanci MsZ kládli otázky riaditeľke Beníčkovej a ona im odpovedala.
Poslankyňa Katarína Martinková:
Je Rozhodnutie Okresného súdu o strpení výkonu práv a povinností a plnenia zmluvy
opatrené pečiatkou právoplatnosti?
Odpoveď riaditeľky Beníčkovej (ďalej už len „odpoveď“) : áno, je zverejnené aj na internetovej stránke
spoločnosti.
Poslankyňa Monika Pšenčíková:
Prečo spoločnosť neoboznámila mesto o tejto skutočnosti vopred?
Odpoveď: výpoveď považujú za neplatnú, stále sa vedie súdny spor a nárok na pitnú vodu má každý
podľa Ústavy SR.
Je pravda, že spoločnosť TVS a.s. dlží sumu 2,4 mil. Eur za faktúry Mesta Trenčianske
Teplice spoločnosti TVK a.s.?
Môže spoločnosť TVS a.s. zabezpečiť dodávku vody pre mesto?
Odpoveď: spol. TVK a.s. zadržuje aj majetok spol. TVS a.s., kvôli informácii o dlhu spoločnosť podala
žalobu na spol. TVK a.s..Ak by aj spoločnosť bola dlžná, nebol žiaden dôvod na odstavenie vody pre
mesto Trenčianske Teplice. Riaditeľka to vidí ako účelovú situáciu, javiacu známky vydierania,
nakoľko ide o spor medzi dvomi spoločnosťami a nemali by sa do neho zaťahovať spotrebitelia.
K dodávke vody riaditeľka uviedla, že dodávka vody je znemožnená nie ich vinou. Spoločnosť podniká
všetky právne kroky na bránenie svojich práv.
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Poslanec Marián Takáč:
Môžete garantovať dodávku vody od dnes po 19,00 hod. vašou spoločnosťou?
Odpoveď: celú situáciu riešime po právnej stránke. Položila protiotázku, akým spôsobom chce
zabezpečiť dodávku spol. TVK a.s., keď koná v rozpore so zákonom.
Právna zástupkyňa mesta JUDr. Mária Bustinová:
Informovala riaditeľku, že na internetovej stránke spoločnosti je vyznačená len „vykonateľnosť
rozhodnutia“, čo je rozdiel v rámci právnickej terminológii so slovom „právoplatnosť“.
Pýtala sa, prečo o skutočnosti, že v roku 2013 dostali výpoveď zo zm luvy s 12 mesačnou
výpoveďou neoboznámili zmluvného partnera, t.j. Mesto Trenčianske Teplice?
Aké kroky podnikla spoločnosť pre riešenie tejto situácie?
Bolo vašej spoločnosti po 5.1.2015 vydané nové Rozhodnutie o o strpení výkonu práv
a povinností a plnenia zmluvy?
Odpoveď: nie je právnička, ale podľa právnych zástupcov spoločnosti je právoplatné Rozhodnutie
Okresného súdu Trenčín.
Poslankyňa Katarína Holá:
Ako naložila spoločnosť TVS a.s. s platbami prijatými od občanov?
Boli faktúry uhradené v riadnom termíne?
Prečo boli faktúry len čiastočne uhradené?
Na základe čoho zaslala spol. TVK a.s. dobropisy?
Odpoveď: finančné prostriedky sú na účtoch spoločnosti, používajú sa na úhradu faktúr za vodu.
Faktúry za mesiac november 2014 boli uhradené v mesiaci január 2015, za mesiac december spol.
TVK a.s. zaslala dobropis. Dôvod na zaslanie dobropisu nepozná, považuje to za otázku na spol. TVK
a.s..
Poslankyňa Tatiana Draková:
Viete garantovať, že sa táto situácia nezopakuje?
Poslanec Marián Takáč:
Požiadal o jasnú odpoveď, nakoľko rozhodnutie je na poslancoch MsZ a občanov nezaujímajú
právne spory, chcú vedieť, či bude voda, resp. či máte alternatívneho dodávateľa?
Odpoveď: nevie zabrániť konaniu spol. TVK a.s, napriek konaniu v rozpore so zákonom. Spoločnosť
TVS a.s. sa bráni všetkými právnymi prostriedkami. Dokonca v sobotu 07.02.2015 akceptovali ich
návrh zmluvy, ale spoločnosť TVK a.s. neodpovedala na túto akceptáciu.
Primátor stručne zhrnul všetky odpovede pani riaditeľky Beníčkovej. Primátor, vedenie mesta
i poslanci MsZ musia rozhodnúť na ďalšom postupe vo vzťahu k spoločnosti TVS a.s. ako súčasného
dodávateľa služieb
a zároveň hľadať najlepšie riešenie pre Mesto Trenčianske Teplice a jeho
obyvateľov, dodal primátor.
Do diskusie sa prihlásil aj občan pán Kučerák. (Jednohlasne odsúhlasené je h o vystúpenie poslancami
MsZ), ktorý v spoločnosti TVS a.s. pracoval 24 rokov, avšak z neistoty a negarancie práce bol nútený
sa zamestnať v inej spoločnosti. Pýtal sa, kde bola spol. TVS, prečo nič nerobila od podania výpovede
a či je teraz spoločnosť schopná dodávať vodu?
Odpoveď: Uskutočnili sa viaceré rokovania so spol. TVK a.s., avšak predložená zmluva obsahovala
nevýhodné podmienky a spoločnosť by bola nútená zvýšiť cenu vody pre odberateľov. K znižovaniu,
resp. odchodu zamestnancov - fluktuácia zamestnancov je prirodzená.
Primátor ukončil diskusiu a vzhľadom k tomu, že bolo potrebné určiť ďalší postup, navrhol
prestávku v rokovaní MsZ:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje prerušuje zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach s pokračovaním dnes 09. 02. 2015
o 19,15 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach.
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Uznesenie č. 44/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Po ukončení prestávky primátor pokračoval v bode č. 2 a informoval prítomných, že po
diskusii, zohľadnení všetkých informácií, možností a situácie dospeli poslanci MsZ k dohode, že
Mesto Trenčianske Teplice schváli návrh odstúpiť od zmluvy so spol. TVS a.s. a zároveň schváli
zámer podpísať zmluvu so spol. TVK a.s. s určitými podmienkami.
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu.

Uznesenie č. 45/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 46/11/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

3.

Rôzne

Do bodu Rôzne sa nikto z prítomných poslancov ani občanov nezapojil.

4.

Záver

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

Ing. Katarína Holá

Mgr. Miloš Lutka

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 9. februára 2015

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

Ing. Boris Ančin

LC

Mgr. Tatiana Draková
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Katarína Holá
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
Monika Pšenčíková
Pavol Sirotný
Ing. Marián Takáč

J

IS žI

Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 9. februára 2015

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

Uznesením č. 43/11/2015

schvaľuje program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 44/11/2015

schvaľuje prerušuje zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach s pokračovaním
dnes 09. 02. 2015 o 19,15 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 45/11/2015

schvaľuje

zám er odstúpiť od Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a

poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku uzatvorenej
Mestom Trenčianske Teplice ako prenajímateľom a spoločnosťou Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a.s. ako nájomcom dňa 01.01.2005 v celom rozsahu v zmysle ustanovení § 344 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Uznesením č. 46/11/2015

schvaľuje

zám er podpísať Zmluvu o správe a prevádzke vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry

uzatvorenej medzi Mestom Trenčianske Teplice a spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie,
a.s. Trenčín za nasledovných podmienok:

1.

Infraštruktúrou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek hnuteľný alebo nehnuteľný
majetok vo vlastníctve Vlastníka slúžiaci na zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti.

2.

a)

Vlastník odovzdá Správcovi Infraštruktúru na účely jej spravovania (vrátane

prevádzkovania), a Správca sa zaviaže Infraštruktúru spravovať.

b)

Správca nebude oprávnený bez písomného súhlasu Vlastníka dať Infraštruktúru alebo

jej časť do nájmu. Porušenie tohto bodu sa bude považovať za podstatné porušenie tejto
Zmluvy.
c)

Správca sa zaviaže, že ročne vykoná na vlastné náklady opravy Infraštruktúry vo

výške najmenej 90.000,00 EUR. Správca bude povinný Vlastníkovi zdokladovať vynaloženie
nákladov v takejto výške na opravy Infraštruktúry. Porušenie tohto bodu sa bude považovať
za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
d)

Správca

nebude

mať nárok od Vlastníka

na žiadnu

odplatu

za spravovanie

Infraštruktúry.
e)

Správca bude v rámci spravovania Infraštruktúry vo svojom mene a na svoj účet

uzatvárať zmluvy na dodávku vody jednotlivým odberateľom a odvádzanie odpadovej vody od
jednotlivých

producentov,

pričom odberateľmi a producentmi sú ako fyzické osoby -

nepodnikatelia, tak aj fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby. Správca bude mať z
tohto dôvodu od odberateľov a producentov nárok na úhradu vodného a stočného v
dohodnutej výške (maximálna výška vodného a stočného bude stanovená rozhodnutím Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví), ktoré je v celom rozsahu príjmom Správcu z podnikateľskej
činnosti.
3.

a)

Správca bude povinný po celú dobu trvania správy podľa tejto Zmluvy Infraštruktúru s

odbornou starostlivosťou prevádzkovať spôsobom upraveným v tejto Zmluve a v Zákone (t. j.
v zákone č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
b)

Správca

sa

zaviaže,

že

bude

prostredníctvom

Infraštruktúry

dodávať

vodu

odberateľom a odvádzať odpadovú vodu od producentov odpadu pri dodržaní ustanovení
všetkých relevantných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne so Zákonom.
c)

Vlastník bude povinný vypracovať Prevádzkový poriadok verejného vodovodu a

verejnej kanalizácie, ktorý bude povinný predložiť Správcovi na schválenie. Správca bude
povinný najneskôr do 60 dní od predloženia Vlastníkom Prevádzkový poriadok prerokovať a
schváliť,

prípadne

vrátiť

s

odôvodnenými

pripomienkami

na

prepracovanie.

Takto

prepracovaný Prevádzkový poriadok bude Správca povinný prerokovať do 30 dní od jeho
predloženia Vlastníkom. V prípade, ak nebude Prevádzkový poriadok v lehotách podľa tohto
bodu prerokovaný a/alebo nebude ani schválený ani vrátený s odôvodnenými pripomienkami,
bude sa považovať Prevádzkový poriadok za schválený Správcom bez pripomienok.
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Za správnosť: Erika Malková

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
09. februára 2015. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 9 poslancov.

Číslo hlasovania : 1
Uznesenie č. 43/11/2015
Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 2
Uznesenie č. 44/11/2015
Prestávka v rokovaní MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 3A
Uznesenie č. 45/11/2015
Schválenie zámeru odstúpiť od Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní
a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku uzatvorenej
so spoločnosťou TVS a.s. Trenčín
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ďatková, Pšenčíková)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 3B
U znesenie č. 46/11/2015

Schválenie zámeru podpísať Zmluvu o správe a prevádzke vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
uzatvorenej so spoločnosťou TVK a.s. Trenčín s určitými podmienkami
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ďatková, Pšenčíková)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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