Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. apríla 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.
Otvorenie
2.
Návrh na zámenu pozemku KN_E pare. č. 1500 a novovytvorené pozemky KN_C pare č.
1226/8 a 1225/23 v zmysle § 9a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.
3.
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže nehnuteľného majetku mesta - pozemku
pare. č. 871 v k. ú. Trenčianske Teplice
4.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. ../2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 4/2002 zo dňa 25. 11. 2002, VZN č. 3/2010 zo dňa 03.06.2010 a VZN č. 8/2013
zo dňa 25.09.2013 o záväzných častiach Územného plánu mesta Trenčianske Teplice na základe
schválenej Zmeny a doplnku č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice
5.
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov
6.
Návrh na prenájom infraštruktúrneho majetku Mesta Trenčianske Teplice slúžiaceho na
zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti
7.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015
8.
Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi mesta Trenčianske Teplice byť členom riadiacich,
kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
9.
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 04.02.2015 a 09.02.2015
10.
Správa o činnosti Mestskej polície Trenčianske Teplice za rok 2014
11.
Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu
Bežného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v
platnom znení a uznesenia MsZ č. 32/VI/2013
12.
Schválenie návratného zdroja financovania (úveru) na nákup zametacieho stroja pre potreby
Mesta Trenčianske Teplice
13.
Zásady odmeňovania volených orgánov pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych
Tepliciach a volených zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice
14.
Určenie platu primátora
15.
Zmena delegovania zástupcu Mesta Trenčianske Teplice do
Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trenčianske Teplice
16.
Informatívna správa o rozšírení MAS a Integrovanom operačnom programe 2014-2020
17.
Informatívna správa o zmene členov dozornej rady spol. Televízia Trenčianske Teplice a
Termia s.r.o.
18.
Informatívna správa o spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice
19.
Informatívna správa o novom zákone o odpadoch
20.
Informatívna správa o rozdelení dotácií z grantového programu Mesta na rok 2015
21.
Interpelácie
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22.
23.

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 poslankyne Tatiany Drakovej zmeškania na
rokovanie MsZ.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov MsZ a
MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslanca Borisa Ančina a poslanca Petra Ďurinu, za skrutátorku p.
Kresánkovú a p. Hudcovskú za zapisovateľku p. Malkovú.
Následne primátor predložil návrh programu na dnešné rokovanie MsZ, ku ktorému neboli
vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na jeho zmenu.
Uznesenie Č.47/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Návrh na zámenu pozemku KN_E pare. č. 1500 a novovytvorené pozemky KN_C
pare č. 1226/8 a 1225/23 v zmysle § 9a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
v z.n.p.

Primátor mesta k tomuto bodu programu vysvetlil, že Ing. Vladislav Pavlikovský ako
zakladajúci člen neziskovej organizácie Nová Urbánková, n. o., so sídlom v Trenčíne chce na území
lokalít Nová Dubnica, Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice realizovať projekt „Tvorba a ochrana
životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva a realizácia ďalších služieb na podporu
regionálneho rozvoja a zamestnanosti“. Z tohto dôvodu sa obrátil na Mesto Trenčianske Teplice so
žiadosťou o odkúpenie viacerých pozemkov vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve mesta Trenčianske
Teplice. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Trenčianske Teplice, lokalita Kaňová, ide
o ornú pôdu. Pri zámene daných pozemkov dôjde aj k finančnému vyrovnaniu za rozdiel, ktorý uhradí
Ing. Pavlikovský.
Problematikou zámeny pozemkov sa zaoberala komisia pre financie, hospodárstvo a
majetok, ktorá odporučila MsZ schváliť zámenu pozemkov tak, ako je navrhnuté v návrhu na
uznesenie, dokončil vysvetlenie primátor.
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 48/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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3.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže nehnuteľného majetku mesta pozemku pare. č. 871 v k. ú. Trenčianske Teplice

Listom zo dňa 19. 02. 2015 požiadala spoločnosť Spicybrown, s. r. o. Trenčianske Teplice
- zastúpená Pavlom Sirotným, konateľom spoločnosti o odpredaj pozemku KN_C pare. č. 871 vo
výmere 202 m2 za účelom vybudovania parkoviska pre objekt Kursalon v Trenčianskych Tepliciach.
Menovaná spoločnosť je vlastníkom okolitých pozemkov a požadovaný pozemok je chýbajúcou
časťou celku plánovaného na využitie výstavby parkoviska. Celkovo by vzniklo 35 parkovacích miest.
Vybudovaním parkoviska by sa zamedzilo vjazdu vozidiel do parku. Dopravný architekt zakreslil
parkovisko v mape aj prekrytím potoka.
Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Trenčianske Teplice, v blízkosti
kúpeľného parku.
V
zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže je potrebné schváliť mestským zastupiteľstvo,
dokončil primátor mesta.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Dagmar Ďatková, ako predsedníčka komisie pre financie
a majetok, ktorá uviedla, že predložený návrh na vyhlásenie OVS bol prerokovaný na zasadnutí
komisie s odporučením pre MsZ - vyhlásiť túto obchodnú verejnú súťaž.
Primátor doplnil návrh uznesenia v bode č. 2), ktorý bude znieť takto:
„2/ na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - pozemku KN_C pare. č. 871“ o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, kde minimálna kúpna cena predmetného pozemku
je mestským zastupiteľstvom stanovená na sumu 19,- €ur/m2."
Uznesenie č. 49/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. ../2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2002 zo dňa 25.11. 2002, VZN č. 3/2010 zo dňa
03.06.2010 a VZN č. 8/2013 zo dňa 25.09.2013 o záväzných častiach Územného
plánu mesta Trenčianske Teplice na základe schválenej Zmeny a doplnku č.
3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice

Primátor predložil tento materiál. Mesto Trenčianske Teplice ako orgán územného plánovania
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a
územnoplánovacích podkladov - Mgr. Ľubomíra Majtána (registračné číslo 198) zahájil proces
spracovania a obstarania Zmeny a doplnku č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice.
Spracovateľom Zmeny a doplnku č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice je na
základe uzatvorenej zmluvy o dielo na vypracovanie diela zhotoviteľ Ing. arch. Marián Antal,
autorizovaný architekt.
V roku 2013 bolo zahájené prerokovanie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie na základe listu Mesta Trenčianske Teplice, riadne zverejnený na úradnej tabuli. Prešiel
dvoma pripomienkovacími konaniami, kde sa vyjadrovali aj tie isté organizácie aj verejnosť. Celý
proces podliehal posudzovaniu aj iných dotknutých orgánov a dotknutých obcí, z ktorých bolo
podaných 23 stanovísk, z toho 16 s pripomienkami, z ktorých boli všetky akceptované, resp. vzaté na
vedomie. Zo strany občanov neboli k návrhu podané žiadne pripomienky.
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Zmeny a doplnky č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice rieši lokality priamo
naviazané na zastavané územie mesta v dvoch lokalitách - L10 a L 11. Rozvojom lokalít L 10 a L 11
sa rozšíri zastavané územie mesta. Špecifikum lokality L 11 je, že jej rozvoj nie je možný bez
súčasného rozvoja lokality L 11 a v susednom katastri . Obe zmeny dotknuté lokality sú naviazané na
existujúce dopravné technické vybavenie mesta.
L 10 - Územie sa nachádza v zóne nad lokalitou definovanou ÚPN mesta ako „Termál“, bližšia
špecifikácia je lokalita nad bývalou vodnou elektrárňou na začiatku parku.
L 11 - Územie sa nachádza v k. ú. Trenčianske Teplice na jeho severnom okraji v kontakte
na časť Baračka, bližšia špecifikácia - medzi hotelom Flóra a Parkhotelom. Zámer v lokalite L 11
presahuje katastrálne územie Trenčianske Teplice a kontinuálne pokračuje do katastrálneho územia
Omšenie ako lokalita L 11 a s tým, že východiská a potrebné väzby pre rozvoj lokality L 11 sú
vnímané komplexne, a do ZaD 3 je zapracovaná tá časť lokality, ktorá leží v katastrálnom území
Trenčianskych Teplíc, teda L 11.
Obe lokality sú riešené v etape návrh - rozvoj do roku 2025.
Riešená lokalita L 10 Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie zariadenie „Hurbanova ulica“ rieši
rozvoj prípustných foriem občianskej vybavenosti - formou kultúrno- spoločenského a vzdelávacieho
komplexu. Jedná sa o komplex služieb, vrátane kúpeľníckych a ubytovacích. Prioritnou v tejto lokalite
je ale kultúrno-osvetový a vzdelávací aspekt - vytvorenie priestorov pre koncerty, kongresy, výstavy a
pod. s cieľom podporovať viacdennú rekreáciu, preto je rámci komplexu možnosť prechodného
ubytovania (hotel, apartmány) pre cca 60 osôb a k tomu prináležiace obslužné a prevádzkové
priestory (stravovanie atd.).
L11 - Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie zariadenie a rezidenčné vily „Baračka“ rieši rozvoj
prípustných foriem občianskej vybavenosti - formou kultúrno- spoločenského a vzdelávacieho
komplexu. Jedná sa o komplex služieb, vrátane kúpeľníckych a ubytovacích.
Primátor mesta doplnil, že k tejto zmene územného plánu bola zaslaná kópia petície, na
základe ktorej mesto vyzvalo na objasnenie niektorých nedostatkov a doručenie originálu petície.
Doposiaľ nebol evidovaný záujem zo strany organizátorov petície o stretnutie primátora alebo
zamestnancov stavebného úradu MsÚ.
Do otvorenej diskusie sa prihlásili:
Poslanec Roman Krištof - vyjadril svoj nesúhlas s touto zmenou územného plánu mesta
s odôvodnením (viď príloha tejto zápisnice),
Poslankyňa Katarína Martinková - informovala prítomných i občanov o pracovných
stretnutiach a diskusiách k danej téme, podporila rozvoj a napredovanie mesta, viď
Kursalon, budova bývalej elektrárne mesta a podotkla, že nejde o park, ale časť lesa nad
parkom.
Poslankyňa Monika Pšenčíková - vyjadrila súhlas s poslankyňou Katarínou Martinkovou,
tiež je za schválenie tejto zmeny územného plánu, nakoľko je to nielen dlho pripravovaný
materiál, ale aj s vyjadrením mnohých iných dotknutých orgánov.
Poslanec Pavol Sirotný - súhlasil s predchádzajúcimi názormi poslankýň, nechce brániť
prosperite mesta. Tento zámer bol schválený viacerými orgánmi bez výhrad a podotkol, že
pri samotnej výstavbe sa budú ešte vyjadrovať opätovne mnohé organizácie, pamiatkový
ústav nevynímajúc.
Poslanec Peter Ďurina - vyjadril svoj súhlas s poslankyňou Katarínou Martinkovou,
pripomenul mnohé lokality v meste, ktoré neboli a teraz sú zastavané. Niektoré objekty sú
zatvorené z dôvodu finančnej krízy. Podporil zámer, ktorý vedie k prosperite mesta,
obdobne ako aj Kursalon, bazén Grand, kúpalisko Zelená žaba.
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Poslanec Miloš Lutka - tiež súhlasí s poslancami, dodal, že nejde o vyhľadávané miesto,
za výrub bude požadovaná náhradná výsadba a tiež tieto projekty považuje za pomoc pri
udržaní festivalu AFF v meste.
Primátora mesta - na stretnutiach prebiehali diskusie k danej téme. Vývoj mesta sa
zastaviť nedá, v súčasnej dobe sú iné nároky. Taktiež možno povedať zároveň aj
o regulácii výstavby smerom na Baračku, nakoľko 2/3 tejto lokality sú na území obce
Omšenie.
Poslanec Roman Krištof reagoval na príspevky poslanca Petra Ďurinu - park je spojený
s lesoparkom, ak sa otvorí park, dôjde aj k ďalšej výstavbe, sú aj iné vhodné lokality na
výstavbu v meste. K AFF - mesto môže poskytnúť aj hotely a nebrániť čiastočnému
spoluorganizovaniu festivalu aj v Trenčíne. Dodal, že iné mesta vyhlasujú chránené
oblasti, resp. lokality.
Primátor zhrnutím niektorých bodov ukončil diskusiu k tomuto bodu programu a poslanci
pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 50/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Pavol Sirotný odišiel z rokovania MsZ.

5.

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Primátor mesta stručne uviedol tento materiál. Prax ukázala, že pre flexibilné prideľovanie
voľných nájomných bytov v prípade, že nastane okamžité uvoľnenie nájomného bytu z dôvodov na
strane nájomcu, je potrebné doplniť do už schváleného VZN. Primátor ešte doplnil informáciu
o obsadenosti všetkých bytov a čiastočne voľnom 1 troj-izbovom byte.
Poslankyňa Monika Pšenčíková informovala prítomných o ospravedlnení sa poslanca Pavla
Sírotného a následného odchodu z rokovania mestského zastupiteľstva.
Uznesenie č. 51/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Návrh na prenájom infraštruktúrneho majetku Mesta Trenčianske Teplice
slúžiaceho na zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti

Mesto Trenčianske Teplice ako vlastník infraštruktúrneho majetku slúžiaceho na
zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti uzatvoril Zmluvu o správe a prevádzke vodovodnej
a kanalizačnej infraštruktúry majetku Mesta Trenčianske Teplice so spoločnosťou TVK, a.s. Trenčín,
ktorá zároveň infraštruktúrny majetok Mesta Trenčianske Teplice spravuje a prevádzkuje. Z tohto
dôvodu je potrebné uvedený majetok spoločnosti TVK, a.s. Trenčín prenajať na dobu určitú do 15. 04.
2016 za odplatu, krátko informoval primátor k predmetnému návrhu.
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Uznesenie č. 52/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015

Primátor mesta udelil slovo hlavnému kontrolórovi mesta, ktorý predložil svoj plán činnosti na
I. polrok 2015. Krátko predstavil jednotlivé plánované kontroly a predložil možnosť poslancov doplniť
o prípadné návrhy na vykonanie kontrol v meste. Následne požiadal poslancov o schválenie
predloženého návrhu plánu jeho kontrolnej činnosti.

Uznesenie č. 53/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

8.

Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi mesta Trenčianske Teplice byť členom
riadiacich, kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť

Primátor opätovne dal slovo hlavnému kontrolórovi mesta. Hlavný kontrolór mesta požiadal mestské
zastupiteľstvo o udelenie súhlasu na možnosť byť členom riadiacich, kontrolných a dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 54/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslankyňa Dagmar Ďatková vyšla z rokovacej miestnosti.

9.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 04.02.2015 a 09.02.2015

Predkladateľom tohto materiálu bol hlavný kontrolór mesta. Skonštatoval stav jednotlivých
uznesení MsZ prijatých z posledných dvoch rokovaní mestského zastupiteľstva.
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Uznesenie č. 55/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslankyňa Dagmar Ďatková prišla do rokovacej miestnosti.
10.

Správa o činnosti Mestskej polície Trenčianske Teplice za rok 2014

Primátor mesta predložil tento materiál. Informoval, že ide o kompletnú správu o činnosti
Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach predkladanú každoročne. Prípadné otázky môžete položiť
zástupcovi náčelníka MsP pánovi Pavlovi Dorušincovi, dodal primátor.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Katarína Martinková, ktorá nadviazala svoj príspevok na
činnosť mestskej polície. Nakoľko sa mnohé mamičky v meste a tiež i občania aj návštevníci mesta
sťažujú na znečistenie mesta exkrementmi, navrhla sa vrátiť k príslušnému všeobecne záväznému
nariadeniu mesta a sprísniť podmienky voľného vodenia psov, vymedziť miesta na vodenie a urobiť
presný zoznam týchto miest.
Uviedla aj prípad viacnásobného odchytu pitbulla a požiadala pána zástupcu náčelníka
o zodpovedanie otázky, akým spôsobom bol tento čin riešený?
Pán Pavol Dorušinec uviedol, že sa nejednalo o tento druh psa, išlo o majiteľku z Partizánskej
ulice, ktorej bola udelená bloková pokuta.
Poslankyňa Katarína Martinková poďakovala zástupcovi a predložila svoj návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny
pozostávajúcej z poslancov a občanov mesta, ktorá by sa zaoberala problematikou voľného pohybu
psov v meste Trenčianske Teplice. Pracovná skupina bude vymenovaná primátorom mesta
Trenčianske Teplice.
Poslanec Peter Ďurina tiež súhlasil s vymedzením priestorov pre psíčkarov. Zároveň pochválil
a v mene občanom poďakoval za prácu MsP.
Primátor mesta uviedol, že tento problém bol riešený niekoľkokrát aj s Okresnou prokuratúrou
Trenčín a vzhľadom aj na počet platiteľov daní za psa (300), podporuje návrh poslankyni Kataríny
Martinkovej.
Poslanci pristúpili v zmysle Rokovacieho poriadku zasadnutia MsZ k hlasovaniu za návrh
poslankyne Kataríny Martinkovej:
Uznesenie č. 56/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslanci hlasovali za predloženú
Tepliciach za rok 2014:

Správu o činnosti Mestskej

Uznesenie č. 57/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
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polície v Trenčianskych

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslankyňa Monika Pšenčiková vyšla z rokovacej miestnosti.

11.

Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu Bežného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015 v zmysle § 14
zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a uznesenia MsZ č. 32/VI/2013

Primátor krátko informoval o potrebnej zmene, resp. presune finančných prostriedkov
v rozpočte mesta na rok 2015 z dôvodu nového spôsobu podpory financovania Art Film Festu
prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá sa bude spolupodieľať na
organizovaní filmového festivalu AFF 2015.

Uznesenie č. 58/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
12.

Schválenie návratného zdroja financovania (úveru) na nákup zametacieho stroja pre
potreby Mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta povedal, že Technické služby Mesta Trenčianske Teplice, r.o. udržiavajú
zametacím vozidlom cca 21 km miestnych komunikácií a viac ako 20 000 m2 verejných plôch a
parkovísk prostredníctvom špeciálneho automobilu - zametacie vozidlo
rok výroby 1989.
Vzhľadom na svoj vek 126 rokov/ a opotrebovanosť si vozidlo vyžaduje značné náklady na
opravy a údržbu. Problémová je aj skutočnosť, že na uvedený typ vozidla sa už náhradné diely
nedovážajú a ani sa sériovo nevyrábajú. Z toho dôvodu je vždy nutné každý potrebný náhradný diel
vyrobiť ako samostatný kus, čo značne zvyšuje jeho cenu obstarania. Priemerné ročné náklady na
opravu a údržbu tohto automobilu bez nákladov na pohonné hmoty predstavujú sumu cca 3 700 €.
V
roku 2014, z dôvodu problémov s obstaraním náhradných dielov na toto vozidlo, mesto bolo
nútené riešiť situáciu prenájmom zametacieho vozidla od firmy HANES Slovakia, s.r.o. Trnava.
Mesačný prenájom predstavoval sumu 1800 € bez nákladov na pohonné hmoty. Celkový prenájom za
3 mesiace predstavoval sumu 5 400 €. Forma tohto druhu prenájmu sa neosvedčila, pretože boli
platené aj obdobia v jednotlivých mesiacoch, kedy sa vplyvom poveternostných podmienok nedalo
zametať.
Vychádzajúc z hore uvedených skutočností a z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice
na rok
2015,mesto pristúpilo k možnosti získania finančných prostriedkov na krytie výdavkov nevyhnutných
na nákup zametacieho vozidla pre potreby údržby miestnych komunikácií na území mesta
Trenčianske Teplice prostredníctvo uzatvorenia úverovej zmluvy na čerpanie úveru vo výške 42 000 €.
Mesto plánuje v nasledujúcom období vyhlásiť verejné obstarávanie na obstaranie
zametacieho vozidla.
Poslankyne Monika Pšenčiková a Tatiana Draková vošli do rokovacej miestnosti.
Riaditeľ TsM Ing. Vojtáš informoval prítomných, že tak ako uviedol primátor mesta, veľký
dôraz je kladený na čistotu a poriadok v meste. Technikou je čistených takmer 90 % komunikácií
v meste, avšak zametači stroj IFA potrebuje neustálu údržbu, ktorú vykonávajú sami zamestnanci
TsM. Z tohto dôvodu riešili prenájom zametacieho stroja, ktorý bol však nevýhodný pre mesto.
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Poslankyňa Katarína Martinková konštatovala, že teraz sa schvaľuje úver a podmienky úveru,
neskôr dôjde k verejnému obstaraniu prostredníctvom elektronického trhoviska.
Poslankyňa Dagmar Ďatková uviedla, že tento návrh bol predložený, prerokovaný a schválený
na príslušnej komisii pre financie a majetok mesta s odporučením schválenia úveru pre mesto na
nákup takéhoto vozidla.
Primátor ukončil diskusiu s informáciou, že k predmetnému
vypracované aj stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice.

schváleniu

úveru

bolo

Uznesenie č. 59/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
13.

Zásady odmeňovania volených orgánov pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach a volených zamestnancov Mesta Trenčianske
Teplice

Primátor mesta uviedol, že vzhľadom k tomu, že platné zásady odmeňovania volených
orgánov pri MsZ a volených zamestnancov mesta boli schválené v roku 2005, navrhol
niektoré
menšie úpravy odmeňovania poslancov MsZ, zástupkyňu primátora i členov komisií pri MsZ.
Poslankyňa Dagmar Ďatková požiadala primátora mesta o informáciu, ako sú odmeňovaní
napríklad poslanci v iných mestách.
Primátor uviedol, že materiál, ktorý poslanci majú k dispozícii v elektronickej podobe, nemá
momentálne pri sebe, ale v porovnaní s inými mestami, navrhované zmeny sú minimálne, v iných
mestách sú poslanci odmeňovaní hodinovo, v našom meste na počet zasadnutí MsZ. Podotkol, že
poslanci vykonávajú svoj mandát na úkor rodiny a svojho osobného voľna.
Uznesenie č. 60/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

14.

Schválenie platu primátora mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu predkladal prednosta MsÚ Ing. František Sádecký. V súlade s § 4 ods.
4 zákona č. 253/ 1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších s účinnosťou od 1. júna 2011 je obecné zastupiteľstvo povinné prerokovať
plat starostu opätovne raz ročne. Výška platu sa vypočíta súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Priemerná mesačná mzda
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014 dosiahla 858,- Eur. Zvýšenie platu zostáva nezmenené
a predstavuje 40%.
Poslankyňa Monika Pšenčíková upozornila na to, že tento materiál vyplýva zo zákona a plat
primátora sa nenavyšuje oproti naposledy schválenému.
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Uznesenie č. 61/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

15.

Zmena delegovania zástupcu Mesta Trenčianske Teplice
organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice

do

Oblastnej

Primátor mesta v krátkosti informoval poslancov o Oblastnej organizácií cestovného ruchu
Trenčianske Teplice (ďalej len OOCRTT), o rozpočte a činnosti tejto organizácie. Na základe
Usmernenia MDVaRR a zákona o obecnom zriadení MsZ volí zástupcu do tejto organizácie.
Poslankyňa Tatiana Drakova uviedla, že členovia tejto organizácie začali pracovať na novej
stratégii a marketingu organizácie na efektívnom využití finančných prostriedkov, čo považujú za
dlhodobejší proces.
Primátor doplnil, že poslankynu Tatianu Drakovú
Trenčianske Teplice za členku predstavenstva OOCRTT.

navrhuje ako

zástupkyňu

Mesta

Uznesenie č. 62/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
16.

Informatívna správa o rozšírení MAS a Integrovanom operačnom programe
2014-2020

Primátor podal základné informácie ohľadne rokovaniach s ďalšími členmi a následnom
rozšírení MAS Teplička, novom programovacom období a zároveň novýchpodmienkach pre činnosť
MAS. Do pozornosti dal aj nový názov rozšírenej MAS - MAS Strážovské vrchy. Následneprednosta
MsÚ Ing. František Sádecký podal krátku správu o novom integrovanom operačnom programe na
obdobie 2014 -2020, o jednotlivých cieľoch programov a konkrétnych možnostiach čerpania
finančných prostriedkov mestom Trenčianske Teplice.
Primátor krátko doplnil, že podľa harmonogramu výziev mesto môže získať finančné
prostriedky na rekonštrukciu materskej školy, modernizáciu učební a laboratórií v základnej škole
i verejné osvetlenie v meste.
Uznesenie č. 63/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

17.

Informatívna správa o zmene členov dozornej rady spol. Televízia Trenčianske Teplice
a Termia s.r.o.
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Primátor mesta povedal, že vzhľadom k tomu novému zloženiu Mestského zastupiteľstva v
Trenčianskych Tepliciach po voľbách v roku 2014 rozhodol spoločník obchodnej spoločnosti
Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. o novom zložení dozornej rady. O tejto zmene je potrebné
informovať Mestské zastupiteľstvo. Valné zhromaždenie Televízie Trenčianske Teplice s.r.o. schválilo
nasledovných členov: Mgr. Miloša Lutku, Moniku Pšenčíkovú a Pavla Sirotného.

Uznesenie č. 64/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Obdobne je to aj pri spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice, kde Valné zhromaždenie
Termie s.r.o. Trenčianske Teplice schválilo nasledovných členov: Petra Ďurinu, Ing. Katarínu Holú
a JUDr. Katarínu Martinkovú.

Uznesenie č. 65/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

18.Informatívna správa o spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice

Primátor mesta predložil túto informatívnu správu. Oboznámil nové zastupiteľstvo o
spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice, ako aj o nevyhnutných investíciách, ktoré bude
potrebné realizovať v tejto spoločnosti v najbližšom období.

V

diskusii poďakoval za prácu pani riaditeľke Ing. Vlaste Malíkovej poslanec Peter Ďurina.

Uznesenie č. 66/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

19.

Informatívna správa o novom zákone o odpadoch

K informatívnej správe o novom zákone o odpadoch primátor mesta uviedol nasledovné.
Vláda SR schválila nový Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude
platiť od 1.januára 2016. Novým zákonom sa sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa
zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia
negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a
uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, štandardným spôsobom obvyklým v
iných členských štátoch Európskej únie a jej premietnutie na komunálnu úroveň.
Návrh zákona obsahuje
rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti odpadového
hospodárstva.
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zmena sa priamo dotýka vzniku a fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov, vznikne
koordinačné centrum, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a
organizácií zodpovednosti výrobcov. Mestá a obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné
platiť len za vývoz zmesového komunálneho odpadu, čím vznikne motivácia dôsledného triedenia
odpadu.
zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických
osôb - nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené zložky komunálneho
odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný
odpad.
V
diskusii poslankyňa Katarína Holá podporila slová primátora a požiadala občanov
o dôslednejšiu separáciu odpadu, najmä na sídlisku SNP. Tiež pripomenula, že aj na nepotrebné
oblečenie je určený kontajner umiestnený pri základnej škole.
Riaditeľ TsM Ing. Karol Vojtáš sa pripojil k apelu pani poslankyni aj vzhľadom k tomu, že jeho
zamestnanci musia dotrieďovať dovezený separovaný odpad zo sídliska, najmä tetrapack, kov a sklo.

Uznesenie č. 67/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

20.

Informatívna správa o rozdelení dotácií z grantového programu Mesta na rok
2015

Primátor mesta udelil slovo poslankyni Tatiane Drakovej, predsedníčke Komisie školstva,
športu a kultúry, ktorá informovala prítomných, že v roku 2015 bolo mestu Trenčianske Teplice
doručených 21 žiadostí o dotáciu z grantového programu mesta. Z toho 12 žiadostí v oblasti kultúry
a 9 žiadostí v oblasti športu.
V
zmysle VZN č. 5/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných
dotácií z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice žiadosti prerokovala Komisia školstva, športu a kultúry.
Na základe odporučenia komisie primátor mesta Trenčianske Teplice rozhodol poskytnúť dotáciu 10.
žiadateľom v oblasti kultúry a 7. žiadateľom v oblasti športu.
Poslankyňa Dagmar Ďatková položila predsedníčke komisie otázky ohľadne niektorých
dotácií, ich určeniu a obsadenosti, na ktoré jej stručne zodpovedala Tatiana Draková.
Uznesenie č. 68/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

21.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili:
Poslanec Peter Ďurina sa pýtal na opravu výtlkov od Tesca popri základnej škole až po SNP 14
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Poslankyňa Monika Pšenčíková sa zaujímala na pripravenosť mesta na otvorenie kúpeľnej
sezóny a či budú dodržané termíny ukončenia rekonštrukčných prác na hoteli Krym a na
kúpalisku Zelená žaba?
Poslanec Roman Krištof sa informoval, či sa plánuje riešiť parkovanie na Ulici Nádražnej, nakoľko
je táto ulica krátka a slepá a navyše ju používanie nielen obyvatelia ulice, ale i návštevníci mesta.
Poslanec Marián Takáč reagoval na súčasnú situáciu - pádu omietky na kostole a nutnú opravu
a požiadal o pomoc mesta formou finančného príspevku, prípadne pomoc pri hľadaní sponzorov.
Primátor mesta odpovedal na jednotlivé interpelácie takto:
Poslancovi Petrovi Ďurinovi - výtlky na tomto úseku zmapujú zamestnanci a v spolupráci
s príslušnou komisiou pripravia návrh na riešenie.
Poslankyni Monike Pšenčíkovej - oba termíny ukončenia prác by mali byť k 1.8.2015,
harmonogram prác sa zatiaľ nemenil.
Poslancovi Romanovi Krištofovi - táto situácia môže byť problémom, tak ako aj na
sídlisku. Mesto bude komunikovať so zástupcami hotela ohľadne parkovania, obdobne
bude rokovať aj s Kúpeľmi Zelená Žaba ohľadne rekonštrukcie a rozšírenia parkoviska pri
Vile Tereze.
Poslancovi Mariánovi Takáčovi - je informovaný o vzniknutom probléme, spojí sa
s pánom farárom ohľadne oslovovania sponzorov.
Poslanec MsZ a zároveň predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Marián
Takáč chcel doplniť primátora mesta o informáciu zo zasadnutia komisie ohľadne návrhu riešenia
statickej a dynamickej dopravy v meste formou záchytných parkovísk pred mestom.
22.

Rôzne

Primátor mesta informoval prítomných o oslovenípánomJurajom Migašom, veľvyslancom SR
v Slovinskej republike na možnosť nadviazať partnerstvo soslovinským prímorským mestomPiran. Je
to slovinská turistická metropola s takmer 17 tisícmi obyvateľmi, kúpeľné mesto s rozvinutým
cestovným námorným ruchom. Partnerstvo by zahŕňalo viacero foriem spolupráce s dôrazom nielen
na mladú generáciu (turistika, výmenné študijné pobyty) ale aj pre zrelšiu generáciu (rekreačné,
kúpeľné a liečebné pobyty s možnosťou využitia účinkov mora).
Primátor dodal, že zámer uzatvoriť partnerstvo s iným mestom musí schváliť mestské
zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 69/IV/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Poslankyňa Katarína Holá upozornila na údržbu detského ihriska v parku, najmä za kríkmi
smerom k potoku. Ako zástupkyňa RC Ovečka navrhla brigádu na deň 30.04.2015 o 10,00 hod.
a zároveň požiadala o pomoc mesta formou zapožičania náradia a odvoz vyzbieraných odpadkov.
Poslankyňa Monika Pšenčíková chcela, vzhľadom na reči šíriace sa po meste o hlasovaní
poslancov, informovať o konaní sa pracovných porád poslancov MsZ na rôzne témy, ako aj
o aktívnych zasadnutiach jednotlivých komisií pri MsZ.
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Poslanec Peter Ďurina ocenil akcie, ktoré sa udiali na meste počas jeho neprítomnosti na
Slovensku ako aj zmeny a navrhol urobiť oslavy Silvestra na pešej zóne alebo na kúpalisku Zelená
žaba.
Poslanec Miloš Lutka požiadal o zmenu, príp. predĺženie otváracích hodín športového areálu
na sídlisku z dôvodu prispôsobenia sa požiadavkám občanom.
Poslanec Marián Takáč sa zaujímal o kúpeľný park a vzhľadom na sťažnosti na jeho stav
a pripisovaniu ako vizitku mesta, predložil návrh na prenájom mestom. Bolo by vhodné sa viac oň
starať a prípadne i postupne obnoviť, aj napr. z financií zo založenej zbierky Ing. Puskailer alebo od
sponzorov. Z týchto dôvodov požiadal o riešenie tohto problému.
Primátor mesta reagoval na niektoré príspevky poslancov:
Poslankyni Kataríne Holej - stav parku je neuspokojivý, bude sa snažiť o zintenzívnenie
čistenia a starostlivosti o detské ihrisko nielen v parku, ale i na sídlisku.
Poslancovi Milošovi Lutkovi - v letnej sezóne sú otváracie hodiny do 21,00 hod. Podotkol,
že športový areál bude celý oplotený a plánuje sa aj výsadba zelene.
Poslancovi Mariánovi Takáčovi Kúpeľný park by mal byť spoločným záujmom, ale
najmä záujmom Kúpeľov. Kúpele začali revitalizáciu, ktorá je finančne veľmi náročná.
Vykonáva sa postupne, začalo sa výmenou mobiliáru, pokračuje verejným osvetlením.
Tu môžeme využiť zametacie vozidlo TsM a predložiť ponuku pre kúpele, dodal primátor.
23.

Záver

Vzhľadom k tomu, že program za:
účasť a dnešné zasadnutie MsZ ukonči!

PhDi\ Štefan Š k u l t é t y

íým za

\

Ing. Boris Ančin

Peter Ďurina

Zapísala: Erika Malková
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PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
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Ing. Boris Ančin
Mgr. Tatiana Draková
Ing. Dagmar Ďatková
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Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
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JUDr. Katarína Martinková
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Ing. Marián Takáč
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Vážený p. prim átor, poslanci kolegovia, občania.

M oje hlasovanie pri bode 4, zmena ÚP dnes nie je proti niečomu, ale bude hlasovaním za niečo.
V Trenčianskych Tepliciach vyrastie ešte veľa stavieb a verím, že sa naplnia predstavy a zámery
mesta na využitie a rozvoj územ í, ktoré sú dnes pripravené a prirodzené na zástavbu a
investície, ktoré sa spomínajú v zmene ÚP. Ak príde dopyt, ktorý sme deklarovali že
m om entálne neexistuje, tak budeme mať zastavané územie zóny Stred, bude funkčne využitá
bývalá nemocnica v meste - Pro Salute, bývalá O rtopédia, Machnáč, Lipa, Salvator, Diana, Savoy.
Budú plné objekty ako Villa Adria, penzión Aqua, bývalé riaditeľstvo kúpeľov, všetko objekty len
na jednej ulici - Šrobárovej, ktoré sú pripravené privítať hostí. A mohol by som pokračovať ďalej
vo virtuálnej prehliadke objektov v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sú pripravené alebo vhodné
na rozvoj mesta. Toto je prirodzený, zdravý a prospešný rozvoj, ktorý nemusí niečo zobrať vymazať, aby sa naše mesto m ohlo rozvíjať. Ja sa teším a budem tešiť každej investícíi, ktorá
bude rešpektovať okolie, prírodu a ľudí, ktorí vidia prírodné hodnoty mesta aj inak. V našom
meste sa to h o ešte veľa vybuduje - polyfunkčné budovy, rezidenčné víly, byty, penzióny a pod.
Trvať to môže rok, dva päť kým sa niečo postaví..les rastie 30,40,50 rokov a park s jeho okolím
lesoparkom, budovali naši predkovia 140 rokov, preto je tak jedninečný, že ho neobklopujú z
každej strany cesy, parkoviská, oporné m úry a komunikácie. Väčšina z nás si dala ako prioritu
záchranu a obnovu parku v Tepliciach - ochranu prírody.
My, čo tu sedíme a máme dnes to právo vyjadriť širší názor občanov - môžeme dnes využiť
regulatív č .l, ktorý nám nedáva žiaden zákon, ale dáva nám ho sama príroda. Je pre to to mesto
najlepšiou investíciou. A vidíme to každý rok, keď prichádzajú návštevníci zo širokého okolia a je
ich stále viac,

aj kôli pokoju, kľudu a scenérii aj parku, v podobe ako sme ho zdedili my. Aj

napriek tom u, že určite prižm urujú oči pred m nohým i v úvodzovkách ruinam i, o ktorých dobre
vieme. Tak nevytvárajm e ďalšiu s názvom Park Trenčianske Teplice alebo Lesy Trenčianske
Teplice. Dnes môžeme začať napĺňať to, čo sme si povedali / veľká časť z nás /, že je naša
priorita. A všetci dobre viem e čo to je. Ako som už spomínal pri kandidatúre za poslanca - naše
mesto nám a návštevníkom poskytuje možnosti na športové, kultúrne a spoločenské vyžitie v
takej miere, že presahuje možnosti ich všetky využiť. Pri výstavbe námestia bola kritika, že
rušíme zeleň. Ja som bol tiež za funkčné a zdravé námestie, ktoré bude m iestom stretávania ľudí
a usporadúvania kultúrnych akcií v širšom m erítku ako to bolo doteraz. V tedy sme tvrd ili, že
všade naokolo máme lesy a obklopuje nás príroda....dnes budeme tv rd iť čo?
Zmena ÚP mesta hovorí o rozvoji, rozvoji s ktorým sa stotožnili predstavitelia mesta. M ohli sme
ju hrdo predstaviť pri voľbách a zahrnúť do našich priorít. Nestalo sa. Myslím, že ak by sa tak
udialo, tak o zmene ÚP by sme nerozhodovali, nerozhodovali z jednoduchého dôvodu,
pravdepodobne by tu väčšina z nás nesedela. Odvolávali sme sa na petíciu o Zelenej žabe ku

•

ý

ktorej sa hrdo hlásim - odvolajm e sa dnes aj na petíciu Pre prírodu. N epotrebujem e na to
špeciálny zákon, aby sme pochopili, že je to výzva veľkej časti obyvateľstva. Nezačnime
spochybňovať podpisy pod petíciou, nerobili sme to ani pri petícii ku Zelenej žabe.
Nespochybňujme ľudí, kto rí sa pod ňu podpísali. Či dnes vidíme iné dôvody?
Keď sa objavil investor ochotný investovať do Zelenej žaby, zažili sme učebnicovú ukážku
predstavenia zámeru - prišiel do mesta medzi občanov, ktorých sa to v prvom rade týka a
predstavil transparentne projekt. Čo sa ide rekonštruovať, že jeho snahou bude čo najviac
zachovať pam iatku, koľko sa plánuje na investíciu, aký časový úsek bude trva ť rekonštrukcia a to
hlavné povedal priatelia na záver - že nepríde k masívnemu narušeniu prírody - v to m to prípade
aj výrubu strom ov.
Počúval som pozorne v priebehu debaty o zmene ÚP kolegov poslancov. Áno, bol tu niekedy na
začiatku pastier a ovce - súhlasím. Dnes sú tu ale lesy, ktoré za tie roky prirodzene chránia
nejaké územie a spĺňajú osobité a ochranné funkcie. To je zákon prírody - nepísaný. Áno, boli tu
aj lúky niekedy. Tak ako veľa iných lúk naokolo. Tak poďme a vráťme všetko o 50, 80 rokov
dozadu. Rozdajme m otorové píly, nech si každý nejakú tú lúku vytvorí na úkor lesa. Áno, údržba
zelene a prírody všeobecne je nákladová položka a my sme tu na to, aby sme ju ochránili a našli
prostriedky aby bola čistejšia, krajšia a zdravšia - pre budúcnosť našich detí. Aj tie sú nákladová
položka, aj preliezky, cesty a ihriská. Na te jto pôde som videl v m inulosti veľa emotívnych
vystúpení, také ako mal Peter, keď hájil šport v to m to meste, športovcov a zdravé mesto
všeobecne. To robím dnes aj ja. Áno, investor môže realizovať svoj zámer niekde inde. Tomu
nezabránime. Každý investor a ja som o tom presvedčený že ich bude pribúdať, by mal
rešpektovať prostredie, jedinečnosť a dedičstvo nášho mesta, históriu a názory ľudí. A dúfam, že
sa nenaplnia slová, že si našimi rozhodnutiam i budeme do budúcnosti vytvárať nepriateľov. Ja
verím, že to ako budem e rozhodovať, naopak priláka priateľov to h o to mesta. A je jedno ako ich
nazveme - či spoluobčania, alebo návštevníci, alebo budúci investori.
Je jasné, že tie lesy a historické dedičstvá, ktoré sme dostali darom, nám nebudú nič sľubovať.
Jediné čo nám ale so 100%-nou garanciou dajú je zdravé životné prostredie, ochranu, a
jedinečnosť mesta akým

Trenčianskych Teplice sú.

Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. apríla 2015

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

Uznesením č. 47/IV/2015
schvaľuje program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 48/IV/2015

1. určuje prevod majetku - zámenu pozemku zámenu pozemku KN_E pare. č. 1500 - orná pôda vo
výmere 3268 m2, katastrálne územie Trenčianske Teplice, zapísaná na LV č. 1 ako vlastníctvo Mesta
Trenčianske Teplice, do vlastníctva Ing. Vladislava Pavlikovského, rod. Pavlikovský, nar. 06. 12. 1954
a manželky Ing. Marty Pavlikovskej, rod. Levaiová, nar. 08. 09. 1955, bytom Okružná 576/136, 018 51
Nová Dubnica za novovytvorené pozemky:
- KN_C pare. č. 1226/8 - ostatná plocha vo výmere 2136 m2 odčleneného od pozemku KN_E pare.
č. 1228 - orná pôda vo výmere 2192 m2, diel 1 o výmere 1647 m2 a od pozemku KN_E pare. č. 1229
- orná pôda vo výmere 7465 m2, diel č. 4 o výmere 489 m2, katastrálne územie Trenčianske Teplice
- KN_C pare. č. 1225/23 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1044 m2 odčleneného od pozemku
KN_E pare. č. 1228 - orná pôda vo výmere 2192 m2, diel 2 o výmere 368 m2 a od pozemku KN_E
pare. č. 1229 - orná pôda vo výmere 7465 m2, diel 5 o výmere 676 m2, katastrálne územie
Trenčianske Teplice,
zapísané na LV č. 1732 ako vlastníctvo Ing. Vladislava Pavlikovského a manželky Ing. Marty
Pavlikovskej, Okružná 576/136, Nová Dubnica, ktoré nadobudne do výlučného vlastníctva Mesto
Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088 ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Pri skutočnom zameraní pozemkov KN_E pare. č. 1228 - orná pôda vo výmere 2192 m2 a
pare. č. 1229 - orná pôda vo výmere 7465 m2, zapísaných na LV č. 1732, k. ú. Trenčianske Teplice,
ktoré sú vo vlastníctve p. Ing. Vladislava Pavlikovského a manželky Marty Pavlikovskej, bytom
Okružná 576/136, Nová Dubnica bolo zistené, že časť týchto pozemkov zasahuje do stavby
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Trenčianske Teplice - Kaňová a do cesty nad touto
skládkou.
Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom pozemku KN_E pare. č. 1500 - orná pôda vo výmere 3268
m2, k. ú. Trenčianske Teplice, zapísaného na LV č. 1 v celosti. Pozemok sa nachádza v lokalite, v
ktorej p. Ing. Vladislav Pavlikovský ako zakladajúci člen neziskovej organizácie Nová Urbánková, n.
o., so sídlom Brnianska 10, Trenčín, chce na území lokalít Nová Dubnica, Trenčianska Teplá a
Trenčianske Teplice realizovať projekt „Tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia
obyvateľstva a realizácia ďalších služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti“.
Hodnota pozemku KN_E pare. č. 1500 - orná pôda určená podľa znaleckého posudku číslo 29/2013
zo dňa 21. 11. 2013 vypracovaného Ing. Jarmilou Prekopovou, Šafárikova 20, 911 08 Trenčín
predstavuje sumu 1,734717 Eur/m2, t. j. hodnota celého pozemku predstavuje sumu 5 669,06 Eur.

Hodnota pozemkov KN_E pare. č. 1228 a pare. č. 1229, z ktorých boli odčlenené
novovytvorené pozemky KN_C pare. č. 1226/8 a pare. č. 1225/23, určená podľa znaleckého posudku
č. 20/2014 zo dňa 22. 7. 2014 vypracovaného Ing. Jarmilou Prekopovou, Šafárikova 20, 911 08
Trenčín predstavuje sumu 1,3915 Eur/m2, t. j. hodnota celých novovytvorených pozemkov predstavuje
sumu 4 424,97 Eur.
Vzájomnou zámenou pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktorý je v
súčasnosti pre Mesto Trenčianske Teplice samostatne nevyužiteľný, dôjde k vysporiadaniu časti
pozemkov pod stavbou Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Trenčianske Teplice - Kaňová a
pod cestou nad touto skládkou, čo je v záujme Mesta Trenčianske Teplice.
2. schvaľuje
a) zámenu pozemku KN_E pare. č. 1500 - orná pôda vo výmere 3268 m2, katastrálne územie
Trenčianske Teplice, zapísaná na LV č. 1 ako vlastníctvo Mesta Trenčianske Teplice, do vlastníctva
Ing. Vladislava Pavlikovského, rod. Pavlikovský, nar. 06. 12. 1954 a manželky Ing. Marty Pavlikovskej,
rod. Levaiová, nar. 08. 09. 1955, bytom Okružná 576/136, 018 51 Nová Dubnica za novovytvorené
pozemky:
- KN_C pare. č. 1226/8 - ostatná plocha vo výmere 2136 m2 odčleneného od pozemku KN_E pare.
č. 1228 - orná pôda vo výmere 2192 m2, diel 1 o výmere 1647 m2 a od pozemku KN_E pare. č. 1229
- orná pôda vo výmere 7465 m2, diel č. 4 o výmere 489 m2, katastrálne územie Trenčianske Teplice
- KN_C pare. č. 1225/23 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1044 m2 odčleneného od pozemku
KN_E pare. č. 1228 - orná pôda vo výmere 2192 m2, diel 2 o výmere 368 m2 a od pozemku KN_E
pare. č. 1229 - orná pôda vo výmere 7465 m2, diel 5 o výmere 676 m2, katastrálne územie
Trenčianske Teplice,
zapísané na LV č. 1732 ako vlastníctvo Ing. Vladislava Pavlikovského a manželky Ing. Marty
Pavlikovskej, Okružná 576/136, Nová Dubnica, ktoré nadobudne do výlučného vlastníctva Mesto
Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088 ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Celková výmera
novovytvorených pozemkov predstavuje 3180 m2 a ich hodnota sumu 4 424,97 Eur.
Novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 41373006-58-13, vyhotoviteľa Ing.
Vladimíra Murcina, Piaristická 273, 911 01 Trenčín, IČO: 41373006, vyhotoveného dňa 19. 09. 2013 a
overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín dňa 27. 09. 2013 pod číslom
909/13.
Hodnota pozemku KN_E pare. č. 1500 - orná pôda vo výmere 3268 m2 predstavuje sumu 5 669,06
Eur.
b) finančné vyrovnanie v sume 1 244,09 Eur za rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností, ktoré
uhradí Ing. Vladislav Pavlikovský, rod. Pavlikovský, nar. 06. 12. 1954 a manželka Marta Pavlikovská,
rod. Levaiová, , nar. 08. 09. 1954, Okružná 576/136, Nová Dubnica pri podpise Zámennej zmluvy na
účet Mesta Trenčianske Teplice, resp. do pokladne Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach z
titulu uvedenej zámeny pozemkov.

Uznesením č. 49/IV/2015
schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku KN_C pare. č. 871 - zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 vedeného na LV č. 1, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve
Mesta Trenčianske Teplice obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného
zákonníka

21 na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti - pozemku KN_C pare. č. 871“ o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmiuvy, kde minimálna kúpna cena predmetného pozemku
je mestským zastupiteľstvom stanovená na sumu 19,- €ur/m2.

Uznesením č. 50/IV/2015
1. berie na vedomie
a./ Stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 21.1.2015 vydané
pod č.s. OU-TN-OVBP1-2015/002688-007/JP k Návrhu Zmeny a doplnku č. 3/2014 ÚPN mesta
Trenčianske Teplice podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
b./ Dôvodovú správu s informáciou o obstaraní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie mesta
Trenčianske Teplice.
2. schvaľuje
a./ Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zmeny a doplnku č.
3/2014 ÚPN mesta Trenčianske Teplice.
b./ Zmenu a doplnok č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice.
c/ VZN č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2002 zo dňa 25. novembra 2002 v znení zmeny
VZN č. 3/2010 zo dňa 3.6.2010 a VZN č. 8/2013 zo dňa 25.9.2013 Mesta Trenčianske Teplice o
záväzných častiach Územného plánu mesta Trenčianske Teplice.

3. ukladá
a) vyhlásiť VZN podľa § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
b) zabezpečiť vyhotovenie čistopisu schválenej ÚPD podľa § 2 ods. 4 vyhl. MŽPSR č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
c) zabezpečiť uloženie schválenej ÚPD podľa § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Uznesením č. 51/IV/2015
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov.

Uznesením č. 52/IV/2015
1/ určuje prenájom infraštruktúrneho hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice slúžiaceho na zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti, katastrálne územie
Trenčianske Teplice pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. so sídlom ul. Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín na dobu od 15. 04. 2015 do 15. 04. 2016 za cenu 25 000,- Eur za celý predmet nájmu ako
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, pism. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice /ako vlastník infraštruktúrneho majetku slúžiaceho na zabezpečovanie
vodohospodárskej činnosti/ a TVK, a.s. Trenčín /ako správca tohto majetku/ na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 46/11/2015 zo dňa 9. 2. 2015 uzatvorilo medzi
sebou Zmluvu o správe a prevádzke vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry majetku Mesta
Trenčianske Teplice. Keďže TVK, a.s. Trenčín infraštruktúrny majetok Mesta Trenčianske Teplice
spravuje a prevádzkuje, je potrebné uvedený majetok spoločnosti TVK, a.s. Trenčín prenajať na dobu
určitú do 15. 04. 2016 za odplatu.

2. schvaľuje prenájom infraštruktúrneho hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice slúžiaceho na zabezpečovanie vodohospodárskej činnosti, katastrálne územie
Trenčianske Teplice pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. so sídlom ul. Kožušnícka 4, 911 05
Trenčín na dobu od 15. 4. 2015 do 15. 04. 2016 za cenu 25 000,- Eur za celý predmet nájmu.
Nájomná zmluva nadobudne účinnosť 5 dní odo dňa jej zverejnenia na webovej stránke Mesta
Trenčianske Teplice.

Uznesením č. 53/IV/2015
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015.

Uznesením č. 54/IV/2015
udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi mesta Trenčianske Teplice byť členom riadiacich, kontrolných a
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Uznesením č. 55/IV/2015
berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo
4.februára 2015 a 9.februára 2015.

Uznesením č. 56/IV/2015
schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny pozostávajúcej z poslancov a občanov mesta, ktorá by sa
zaoberala problematikou voľného pohybu psov v meste Trenčianske Teplice. Pracovná skupina bude
vymenovaná primátorom mesta Trenčianske Teplice.

Uznesením č. 57/IV/2015
schvaľuje Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2014.

Uznesením č. 58/IV/2015
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na
základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Trenčianske
Teplice č. 32/VI/2013 schvaľuje presun bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na
rok 2015 z prvku 2.1.2. (Propagácia mestských podujatí) v podpoložke EK 637002 (Konkurzy a
súťaže) o sumu 10 000 € s kódom zdroja 41 a v podpoložke EK 637003 (Propagácia, inzercia a
reklama) o sumu 8 535 € s kódom zdroja 41, t.j. v súhrnnej sume 18 535 € do prvku 1.1.6. Členstvo v
samosprávnych orgánoch a združeniach EK 642006 (na členské príspevky) kód zdroja 41.

Uznesením č. 59/IV/2015
a)

s ch v a ľ u j e

poskytnutie priameho úveru a úverovú zmluvu na nákup zametacieho vozidla pre potreby
údržby miestnych komunikácií Mesta Trenčianske Teplice vo výške 42 000 € ako návratného zdroja
financovania od
poskytovateľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., pobočka Trenčín

s ručením blankozmenka mesta.
b)

s ch v a ľ u j e
Kapitálový príjem prostredníctvom finančných operácií v celkovej výške 42 000 €
Kapitálové výdavky na nákup zametacieho stroja, ktorý bude po kúpe odovzdaný do správy
TsM, r.o. mesta Trenčianske Teplice

c)

s ch v a ľ u j e
Začiatok splácania samotného úveru - istiny banke od 01.01.2016.

Uznesením č. 60/IV/2015
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach a
členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesením č. 61/IV/2015
určuje v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení
neskorších predpisov a
podľa zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových
podmienkach starostov a primátorov miest v znení predpisov plat primátorovi mesta ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,17-násobok, zvýšený o 40%, t. j. v celkovej
výške 2 607,- Eur.

Uznesením č. 62/IV/2015
1.
odvoláva Ing. Františka Sádeckého ako delegovaného zástupcu v Oblastnej organizácii
cestovného ruchu za Mesto Trenčianske Teplice,
2.
deleguje Mgr. Tatianu Drakovú ako zástupcu v Oblastnej organizácii cestovného ruchu za
Mesto Trenčianske Teplice.,
3.
odporúča Oblastnej organizácii cestovného ruchu Trenčianske Teplice, aby sa menovaná
stala členkou predstavenstva organizácie.

Uznesením č. 63/IV/2015
berie na vedomie Informatívnu správu o rozšírení MAS a Integrovanom operačnom programe 2014 202 0 .

Uznesením č. 64/IV/2015
berie na vedomie Informatívnu správu o vymenovaní nových členov Dozornej
Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. v tomto zložení:
1.
2.
3.

Mgr. Miloš Lutka
Monika Pšenčíková
Pavol Sirotný.

rady spoločnosti

Uznesením č. 65/IV/2015
berie na vedomie Informatívnu správu o vymenovaní nových členov Dozornej rady spoločnosti Termia
s.r.o. Trenčianske Teplice v tomto zložení:
1.
2.
3.

Peter Ďurina
Ing. Katarína Holá
JUDr. Katarína Martinková.

Uznesením č. 66/IV/2015
berie na vedomie Informatívnu správu o spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice.

Uznesením č. 67/IV/2015
berie na vedomie Informatívnu správu o novom zákone o odpadoch.
Uznesením č. 68/IV/2015
berie na vedomie Informatívnu správu o rozdelení dotácii z grantového programu mesta Trenčianske
Teplice na rok 2015.

Uznesením č. 69/IV/2015
schvaľuje zámer uzatvoriť zmluvu o partnerskej spolupráci medzi Mestom Trenčianske Teplice a
slovinským mestom Piran.

Za správnosť: Erika Malková

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
22.
apríla 2015. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 10 poslancov, neskôr
1 poslanec ospravedlnený odišiel z rokovania a 1 poslankyňa sa zaprezentovala neskôr.
Číslo hlasovania : 1
Uznesenie č. 47/IV/2015
Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 2
Uznesenie č. 48/IV/2015
Návrh na zámenu pozemku KN_E pare. č. 1500 a novovytvorené pozemky KN_C pare č. 1226/8 a 1225/23
v zmysle § 9a) ods.8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. vz.n.p.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 3
Uznesenie č. 49/IV/2015
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže nehnuteľného majetku mesta - pozemku pare. č. 871
v k. ú. Trenčianske Teplice
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Sirotný)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 4
Uznesenie č. 50/IV/2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2015, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 4/2002 zo dňa 25. 11. 2002, VZN č. 3/2010 zo dňa 03.06.2010 a VZN č. 8/2013 zo dňa
25.09.2013 o záväzných častiach Územného plánu mesta Trenčianske Teplice na základe schválenej
Zmeny a doplnku č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 8
Proti: 1 (Krištof)
Zdržal sa: 1(Ďatková)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 5
Uznesenie č. 51/IV/2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 6
Uznesenie č. 52/IV/2015
Návrh na prenájom infraštruktúrneho majetku Mesta Trenčianske Teplice slúžiaceho na zabezpečovanie
vodohospodárskej činnosti

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Pšenčiková)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 7
Uznesenie č. 53/IV/2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 8
Uznesenie č. 54/IV/2015
Udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi mesta Trenčianske Teplice byť členom riadiacich, kontrolných
a dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 9
Uznesenie č. 55/IV/2015
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa
04.02.2015 a 09.02.2015

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďatková- nebola prítomná v rokovacej miestnosti)

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 10A
Uznesenie č. 56/IV/2015
Návrh na schválenie vytvorenia pracovnej skupiny pozostávajúcich z poslancov a občanov mesta,
ktorá by sa zaoberala problematikou voľného pohybu psov v meste Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 10B
Uznesenie č. 57/IV/2015
Správa o činnosti Mestskej policie Trenčianske Teplice za rok 2014

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 11
Uznesenie č. 58/IV/2015
Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu Bežného rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a uznesenia MsZ č.
32/VI/2013

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Pšenčíková - nebola prítomná v rokovacej miestnosti)

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 12
Uznesenie č. 59/IV/2015
Schválenie návratného zdroja financovania (úveru) na nákup zametacieho stroja pre potreby Mesta Trenčianske
Teplice

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 13
Uznesenie č. 60/IV/2015
Zásady odmeňovania volených orgánov pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach a volených
zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 14
Uznesenie č. 61/1V/2015
Určenie platu primátora

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 15
Uznesenie č. 62/IV/2015
Zmena delegovania zástupcu Mesta Trenčianske Teplice do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Trenčianske Teplice

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za : 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Draková)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 16
Uznesenie č. 63/IV/2015
Informatívna správa o rozšírení MAS a Integrovanom operačnom programe 2014-2020

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 17A
Uznesenie č. 64/IV/2015
Informatívna správa o zmene členov dozornej rady spol. Televízia Trenčianske Teplice s.r.o.

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2(Lutka, Martinková)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 17B
Uznesenie č. 65/IV/2015
Informatívna správa o zmene členov dozornej rady spol. Termia s.r.o. Trenčianske Teplice

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Ďurína, Holá, Martin kov á)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 18
Uznesenie č. 66/IV/2015
Informatívna správa o spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 19
Uznesenie č. 67/IV/2015
Informatívna správa o novom zákone o odpadoch

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Čísio hlasovania: 20
Uznesenie č. 68/IV/2015
Informatívna správa o rozdelení dotácií z grantového programu Mesta na rok 2015

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 22
Uznesenie č. 69/IV/2015
Schválenie zámeru uzatvoriť zmluvu o partnerskej spolupráci medzi Mestom Trenčianske Teplice a slovinským
mestom Piran.
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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