Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. júna 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.

Otvorenie
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 22. apríla 2015 a 14. mája 2015
3. Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám
mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
4. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorené pozemky KN_C
pare. č. 525/14 a pare. č. 2334/128
5. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_C pare. č.
2334/45
6. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
7. Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „Prestavby obchodného domu na bytový
dom s polyfunkciou“
8. Interpelácie
9. Rôzne
10. 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 a poslanca 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 poslancov Mariána Takáča a Romana Krištofa, za skrutátorky Soňu
Kresánkovú a Annu Hudcovskú a za zapisovateľku Martinu Fialovú.
Následne primátor predložil návrh programu na dnešné rokovanie MsZ s jednou zmenou, a to
doplnením bodu č. 8 s názvom „Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
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2007-2013 Regionálneho združenia obcí Teplička“ . Dôvodom bola žiadosť Obce Dolná Poruba
o poskytnutie uznesenia MsZ o predĺžení platnosti PHSR Regionálneho združenia obcí Teplička,
nakoľko bol schválený na roky 2007 - 2013 a zároveň je tento dokument jednou z povinných príloh
k žiadosti o nenávratný finančný príspevok podávaný obcou. Ostatné body sa posunú, doplnil
primátor.
Uznesenie č. 72/VI/2015

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22. apríla 2015 a 14. mája 2015

Primátor mesta udelil slovo hlavnému kontrolórovi mesta. JUDr. Zemko stručne oboznámil
prítomných o predloženej správe a o stave jednotlivých uznesení MsZ prijatých na predošlých
zasadnutiach MsZ.
Uznesenie č. 73/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
3.

Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta
organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
Predkladateľom tohto materiálu bol hlavný kontrolór mesta, ktorý informoval o vykonaní tejto kontroly
v zmysle chváleného plánu jeho kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. V krátkosti uviedol predmet
kontroly so záverom, že všetky poskytnuté dotácie boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv.
Odporučil, aby všetky tieto žiadosti boli prerokované na komisii školstva, športu a kultúry.
Primátor mesta na margo odporučenia hlavného kontrolóra podotkol, že táto komisia nebola
v danom období funkčná a nakoľko do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, požiadal poslancov
o hlasovanie.
Uznesenie č. 74/VI/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 - novovytvorené
pozemky KN_C pare. č. 525/14 a pare. č. 2334/128

K tomuto materiálu primátor uviedol, že listom zo dňa 17. 05. 2013 požiadal MUDr. Marián
Pšenčík s manželkou o odpredaj novovytvorených pozemkov
z dôvodu, že sčasti je na nich
postavený oporný múr kvôli zabezpečeniu priľahlého pozemku, nakoľko v prípade kumulácie
nepriaznivých poveternostných podmienok spolu s ďalšími negatívnymi faktormi by mohlo dôjsť
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k zosuvu časti pozemku na miestnu komunikáciu. Taktiež tieto pozemky slúžia ako prístupová cesta
k ich pozemkom. V danom prípade dochádza k sceleniu pozemkov.
Problematikou odpredaja
sa v minulosti viackrát zaoberala aj komisia pre financie a hospodárstvo na svojich zasadnutiach
odporučila schváliť odpredaj novovytvorených pozemkov - záhrady vo výmere 64 m2 za cenu 21,10
Eur/m2 a pozemok pare. č. 2334/128 - ostatné plochy vo výmere 281 m2 za sumu 8,- Eur/m2
Do diskusie sa zapojila predsedníčka komisie pre financie a hospodárstvo Dagmar Ďatková,
ktorá potvrdila slová primátora mesta o prerokovaní tejto žiadosti na komisii.
Uznesenie č. 75/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
5.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_C
pare. č. 2334/45

Primátor mesta oboznámil prítomných s týmto materiálom. Ing. Pavol Havelka a manželkou
požiadali o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza na Červených Kopaniciach v Trenčianskych
Tepliciach. Menovaní sú vlastníkmi priľahlých pozemkov. Na uvedenom pozemku nie je možné stavať,
na pozemku sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia.
Problematikou odpredaja vyššie uvedeného pozemku sa zaoberala aj komisia pre financie
a hospodárstvo s doporučením zapísania vecného bremena spojeného s prístupom na pozemok
v prípade havárie na inžinierskych sieťach, ktoré sú umiestnené na pozemku.
Uznesenie č. 76/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
6.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014

Tento materiál predložil primátor mesta. Uviedol, že záverečný účet Mesta Trenčianske
Teplice za rok 2014 bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení riadne zverejnený
na úradnej tabuli mesta i internetovej stránke mesta. V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené
žiadne pripomienky k predloženému materiálu. Návrh záverečného účtu bol prerokovaný aj na
príslušnej komisii a jeho súčasťou je aj Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta ako aj Správa
nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie roku 2014. Primátor doplnil, že
súčasťou prerokovania je aj prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu a následný prevod
na krytie časti kapitálových výdavkov súvisiacich s vykonanými prácami na prestavbe bytov v DS
Narcis.
Primátor ešte doplnil, že záverečný účet - zvlášť za pomoci porovnania plánu a skutočnosti je dobrou východiskovou pozíciou pri tvorbe návrhu budúcoročného rozpočtu.
Následne v otvorenej diskusii primátor udelil slovo hlavnému kontrolórovi mesta, ktorý stručne
zhodnotil návrh záverečného účtu mesta a odporučil ho schváliť tak, ako je uvedený v návrhu
uznesenia.
Poslankyňa Monika Pšenčíková požiadala o vysvetlenie
rozpočtom a skutočnosťou pri CVČ a Rekonštrukcie domu smútku.
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rozdielu

medzi

schváleným

Poslanec Roman Krištof v súvislosti s poznámkou primátora navrhol pracovné stretnutie
poslancov k rozdiskutovaniu detailov záverečného účtu v nadväznosti a príprave rozpočtu mesta na
rok 2016.
Primátor mesta reagoval na návrh poslanca Romana Krištofa, že k príprave návrhu rozpočtu
mesta na rok 2016 sa plánuje samostatné pracovné stretnutie poslancov MsZ. Taktiež aj Ing. Martin
Ďuďák podal vysvetlenie k obom otázka poslankyne Moniky Pšenčíkovej.
Uznesenie č. 77/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „Prestavby obchodného
domu na bytový dom s polyfunkciou“

Primátor vysvetlil k predloženému materiálu, že je zaradený na rokovanie MsZ opätovne
z dôvodu potrebnej zmeny uznesenia MsZ. Katastrálny odbor Okresného úradu v Trenčíne napriek
predchádzajúcej konzultácii ku zneniu tohto uznesenia odmietol predmetné záložné právo zapísať.
Zmena pôvodného uznesenia pozostáva z vypustenia jeho poslednej časti.
Uznesenie č. 78A/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 78/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
8.

Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007 - 2013
Regionálneho združenia obcí Teplička

Primátor mesta vysvetlil, že dôvodom zaradenia tohto materiálu bola žiadosť Obce Dolná
Poruba o poskytnutie uznesenia MsZ o predĺžení platnosti PHSR Regionálneho združenia obcí
Teplička, nakoľko bol schválený na roky 2007 - 2013 a zároveň je tento dokument jednou z povinných
príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok podávaný obcou. Všetky obce združené
v Regionálnom združení obcí Teplička boli požiadané o spoluprácu starostom obce a o prijatie tohto
návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 79/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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9.

Interpelácie

V bode Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:
Poslanec Peter Ďurina bol opätovne oslovený občanmi ohľadne výtlkov na začiatku sídliska a tiež
poškodených spomaľovačov pri základnej škole.
Primátor k interpelácii poslanca Petra Ďurinu uviedol, že malá časť výtlkov bol opravená za pomoci
spoločnosti vykonávajúcej rekonštrukcie plynovodov v meste. Finančné prostriedky na opravu výtlkov
nie sú, mesto bude musieť hľadať iné možnosti. Stav spomaľovačov eviduje a operatívne sa ich
oprava, príp. nákup bude riešiť, dodal primátor.
Poslanec Marián Takáč poukázal na jamu na Hurbanovej ulici, na ktorú upozornil už aj na stavebnej
komisii a navrhol ju aspoň ohradiť, nakoľko pozemok patrí Kúpeľom Trenčianske Teplice.
Primátor reagoval, že ohradenie nepovažuje za najlepšie riešenie, nakoľko problematický je celý múr.
10.

Rôzne

Primátor predložil na prerokovanie materiál týkajúci sa Protestov Okresnej prokuratúry Trenčín
a napadnutých uznesení MsZ, ktoré boli už viac krát riešené na rokovaniach MsZ. Opätovne je
potrebné doriešiť takto napadnuté 3 uznesenia MsZ týkajúce sa prekleňovacieho úveru na
rekonštrukciu Domu smútku, predloženie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu nájomných bytov
v Narcise a odpredaj pozemku pre Kúpele Zelená Žaba.
Medzi napadnuté uznesenie MsZ Okresnou prokuratúrou Trenčín patrí uznesenie č.
44/IX/2014 ohľadne volebných obvodov a počtu poslancov schválené vroku 2014.V tejto veci bola
podaná aj ústavná sťažnosť, ktorej súčasťou bol aj tento Protest.Ústavný súd zamietol túto sťažnosť
ako neopodstatnenú. Z tohto pohľadu je v danej veci najdôležitejšie stanovisko Ústavného súdu, ktoré
je nevyhnutné rešpektovať. Z uvedeného dôvodu navrhol primátor len prerokovať túto vec a zobrať na
vedomie.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu za jednotlivé návrhy uznesení.

Uznesenie č. 80/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 81 A/l/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 82/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie č. 83/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 84/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 85/VI/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Primátor oboznámil prítomných o niektorých skutočnostiach:
Informácia o zmene člena v Dozornej rade spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice a.s. poslanec Miloš Lutka vzhľadom na svoje zamestnanie nemôže byť členov dozornej rady,
záujem prejavil poslanec Marián Takáč a bol schválený aj Valným zhromaždením spoločnosti.
Zametacie vozidlo pre Technické služby mesta (ďalej len TsM) zakúpené prostredníctvom
úveru schválenom na Ms - bolo obstarané, privezené na TsM a je potrebné vykonať zopár
krokov k jeho používaniu (poistenie, prepis a vybavenie ŠPZ)
Práce v kúpeľnom parku už vykonávajú 4 pracovníci financovaní z neinvestičného fondu, 1
miesto je ešte voľné pre prípadného záujemcu
Prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice boli obstarané
lavičky a ďalšie komponenty do parku, avšak ich nákup závisí od prísunu finančných
prostriedkov zo ŠR
Plán zvolania pracovnej skupiny na riešenie problematiky psov v meste v najbližšom období do tejto skupiny sa prihlásili poslanci Katarína Martinková, Katarína Holá a Marián Takáč,
doplnená bude aj náčelníkom MsP
projekt „reklamný smog“ - vzhľadom na zvyšujúcu sa liberalizáciu plagátov a pútačov v meste
a bez súhlasu mesta je potrebné zaviesť určité pravidlá formou všeobecne záväzného
nariadenia mesta
poďakovanie RC Ovečka za projekt revitalizácie ihriska na sídlisku, ktoré za pomoci aktívnych
rodičov a finančnej podpory mesta bol úspešne ukončený.
Do bodu Rôzne sa zapojili ešte poslanci:
Marián Takáč, ktorého oslovili viacerí občania mesta, členovia farskej rady a aj na základe
podania žiadosti o finančnú pomoc na obnovu fasády kostola, požiadal o stanovisko Mesta
k tejto záležitosti
Katarína Holá sa pripojila k poďakovaniu primátora všetkým nápomocným počas
rekonštrukcie ihriska a chcela poďakovať aj sponzorom - Mestu Trenčianske Teplice, firme
IPAX a spol. IBO a samozrejme aj všetkých dobrovoľníkom.
Katarína Martinková sa tiež pýtala na možnosti pomoci Rímskokatolíckej cirkvi a jej kostolu, aj
napriek tomu, že v rozpočte nie sú vyčlenené na túto žiadosť žiadne finančné prostriedky.
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Peter Ďurina mal tri témy - poskytnutie finančnej výpomoci na obnovu omietky kostola,
natretie zábradlia medzi Ul. Hurbanovou a liečebným domom Eskulap a tiež i vyvolanie
rokovania so spol. Kúpele Trenčianske Teplice a p . Malkom, majiteľom pozemku ohľadne
opravy a vymaľovania sedenia na pozemku pri Termáli.
Primátor reagoval na tieto podnety a požiadavky poslancov MsZ:
Finančná pomoc na kostol - pán farár Lugowski ho osobne navštívil a požiadal o dotáciu na
obnovu fasády kostola. Mesto má záujem o pomoc a riešenie tejto skutočnosti, avšak je na
rozhodnutí poslancov MsZ, z akej časti rozpočtu, pretože je potrebné určiť priority, či opraviť
zatekajúcu strechu telocvične základnej školy, opraviť výtlky v meste alebo poskytnúť dotáciu
na opravu kostola. Preto navrhujem zvolanie pracovného stretnutia s témou hľadanie formy
pomoci cirkvi.
Po krátkej diskusii poslancov primátor ukončil tento bod.
11.

Záver

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

v

Overovatelia:
Ing. Marián Takáč

Roman Krištof

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. Júna 2015

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

Ing. B oris A n čin
M gr. T a tia n a D rako vá
Ing. D a g m a r Ď atková
P e ter Ď urina
Ing. K a ta rín a H olá
R om an K riš to f
Mgr. M iloš Lutka
JU D r. K atarína M a rtin k o v á
M on ika P še n číko vá
Pavol S iro tn ý

A

Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. júna 2015

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

Uznesením č. 72/VI/2015
schvaľuje program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesením č, 73/VI/2015
berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo
22.apríla 2015 a 14.mája 2015.
Uznesením č. 74/VI/2015
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta
organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2014.
Uznesením č. 75/VI/2015
schvaľuje predaj nehnuteľností:
a/ novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 525/14 - záhrady vo výmere 64 m2, ktorý vznikol
odčlenením časti pozemku KN_C pare. č. 525/3 - záhrady vo výmere 345 m2 a
b/ novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2334/128 - ostatné plochy vo výmere 281 m2, ktorý vznikol
odčlenením časti pozemku KN_C pare. č. 2334/1 - ostatné plochy vo výmere 2784 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti
pre MUDr. Mariána Pšenčíka, rod. Pšenčík a manželku Boženu Pšenčíkovú, rod. Solíková, obaja
bytom Partizánska 500/87, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu:
-novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 525/14 - záhrady vo výmere 64 m2 za cenu 21,10 Eur/m2 a
novovytvorený pozemok KN_C pare. č. 2334/128 - ostatné plochy vo výmere 281 m2 za cenu 8,Eur/m2.

Novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č. 5/13 zo dňa 12. 04. 2013,
vyhotoviteľa GEOPROJEKT - Trenčín, s. r. o., Janka Krála 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 339 377,
overeného Správou katastra Trenčín dňa 17. 04. 2013 pod č. 310/13.
Celková kúpna cena p redstavuje............................................................................................. 3 598,40 Eur.

Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Uznesením č. 76/VI/2015
schvaľuje:

1./ predaj nehnuteľnosti - pozemok KN_C pare. č. 2334/45 - ostatné plochy vo výmere 564 m2, v k.
ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti pre
Ing. Pavla Havelku, rod. Havelka a manželku Mgr. Silviu Havelkovú, rod. Glamošovú, obaja bytom
Červené Kopanice 35, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2.
Celková kúpna cena pozemku predstavuje s u m u ................................................................. 4 512,- Eur.

2.1 zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN_C pare. č. 2334/45 - ostatné plochy,

ktorého obsahom je povinnosť nadobúdateľa - povinného z vecného bremena:
strpieť vykonávanie odborných stavebných prác a súvisiacich prác nevyhnutných na prípadnú
opravu, úpravu, údržbu alebo prekládku časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a sprístupniť
siete pre stavebné mechanizmy,
zdržiavať sa: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácií, alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech pozemku KN_C pare. č. 2334/45 - ostatné plochy o výmere
564 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice, je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti a prechádza s
vlastníctvom nehnuteľnosti na každodobého nadobúdateľa.

Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Uznesením č. 77/VI/2015
a)

berie na vedomie
-

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta

-

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok
2014

b) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014 bez
výhrad
2. Usporiadanie finančných prostriedkov v sume 28 203,22 € nasledovne:
c)

Prevod do rezervného fondu mesta vo výške 28 203,22 e

schvaľuje
1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 24 329,18 € na krytie
časti kapitálových výdavkov v zmysle uznesení MsZ č. 9/11/2014 a č. 17/XII/2014

2

Rozpočtové opatrenie na základe bodu c) 1. Tohto návrhu, ktorým sa zvyšujú príjmy
finančných

operácií

(prevod

prostriedkov

z peňažných

mimorozpočtových

fondov)

o 24 330 €.

Uznesením č. 78A/VI/2015
ruší uznesenie č. 71/V/2015 zo dňa 14.5. 2015.
Uznesením č. 78/VI/2015
schvaľuje zriadenie záložného práva na pozemok pare. reg. CKN č. 550/8, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 538 m2 v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice v prospech Štátneho
fondu rozvoja bývania.

Uznesením č. 79/VI/2015
schvaľuje predĺženie platnosti spoločného programu rozvoja obcí a príslušnej územnoplánovacej
dokumentácie obce (mesta) Regionálne

združenie

obcí

Program hospodárskeho asociálneho rozvoja 2007 Teplička

až

do

spracovania

a schválenia

2013 za

nového

Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2014 - 2020.
Uznesením č. 80/VI/2015
ruší uznesenie MsZ č. 5/111/2013 zo dňa 15. 03. 2013.
Uznesením č. 81/VI/2015
schvaľuje poskytnutie priameho úveru a úverovú zmluvu o poskytnutí priameho úveru na schválenú
investičnú akciu (projekt) Mesta Trenčianske Teplice „Rekonštrukcia Domu smútku v Trenčianskych
Tepliciach“ vo výške 350 000 € ako návratného finančného príspevku od

poskytovateľa -

Pôdohospodárska platobná agentúra, so sídlom Bratislava na základe zmluvy č. 3000012.
poskytnutý zo

Slovenskej záručnej

a

rozvojovej

banky,

a.s., pobočka Trenčín

blankozmenka mesta a prolongovaný so splatnosťou k 31.12.2018.
Uznesením č. 82/VI/2015
ruší uznesenie MsZ č. 10/11/2014 zo dňa 24.02.2014.

Úver je

s ručením

Uznesením č. 83/VI/2015
schvaľuje

a)investičný zám er Mesta Trenčianske Teplice realizovať kúpu nájomných bytov stavby „Prestavba
obchodného domu na bytový dom s polyfunkciou“, v budove DS Narcis, súpisné číslo 611, postavenej
na pozemku KN_C pare. č. 550/8 nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Trenčianske
Teplice, v počte 25 b.j. na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v súlade s uznesením č .
9/11/2014,

b)predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR

(ďalej len MDVaRR) vo výške 433.390,00 Eur s DPH (40% Obstarávacej ceny) a poskytnutie

štátnej podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) na kúpu nájomných
bytov nachádzajúcich sa v budove DS Narcis, súpisné číslo 611, postavenej na pozemku KN_C pare.
č. 550/8 nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice vo výške 650.090,00 €
s DPH(60% Obstarávacej ceny) a čerpanie vlastných zdrojov vo výške 9,50 €,

c)záväzok

Mesta Trenčianske Teplice, že bude vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v

rozpočte mesta a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti.
Uznesením č. 84/VI/2015
ruší uznesenie MsZ č. 38/VI/2014 zo dňa 25. 06. 2014.
Uznesením č. 85/VI/2015
schvaľuje

1.

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice, a to:

novovytvoreného pozemku KN-C parcela č. 902/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1999 m2
oddeleného geometrickým plánom č. 46024620-21-12 vyhotoviteľa Ing. Mateja Forgáča, Geodetická
kancelária, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 46024620, vyhotoveného dňa 14. 12. 2012 a
overeného Správou katastra Trenčín dňa 19. 12. 2012 pod číslom 1287/12, od pozemku KN-C
parcelné č. 902 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 2496 m2 v katastrálnom území Trenčianske
Teplice, okres Trenčín, zapísaného na LV č. 1
do výlučného vlastníctva spoločnosti Kúpele Zelená Žaba, s. r. o., so sídlom 17. novembra 17, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO: 44 998 597 za kúpnu cenu vo výške 50,- Eur/m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedená spoločnosť je investorom projektu rekonštrukcia kúpaliska

Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach a uvedený novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 902/1 by
po úpravách plnil funkciu parkoviska pre potreby kúpaliska Zelená žaba i návštevníkov mesta.
Vyriešenie statickej dopravy je strategickým krokom k naštartovaniu projektu rekonštrukcie kúpaliska
Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach.
Celková kúpna cena predstavuje čiastku 99 950 €.

2.

Zriadenie bezodplatného vecného bremena podľa § 151 n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.

Občianskeho zákonníka, a to Zmluvou o Zriadení vecného bremena medzi vlastníkom Kúpele Zelená
Žaba, s. r. o., so sídlom 17. novembra 17, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 998 597, ako
povinným z vecného bremena a Mestom Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088, so sídlom M. R.
Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice, ako oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorej
bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku registra
C č. 902/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1999 m2 v k.ú. Trenčianske Teplice, obec
Trenčianske Teplice, okres Trenčín, zapísaného na LV 2396 Okresného úradu Trenčín, katastrálny
odbor, trpieť v prospech oprávneného Mesto Trenčianske Teplice parkovanie verejnosti motorovými
vozidlami na tomto pozemku a v povinnosti každodobého vlastníka pozemku registra C č. 902/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1999 m2 v k.ú. Trenčianske Teplice zdržať sa zastavania
tohto pozemku stavbami, ktoré by bránili využívaniu predmetného pozemku pre účely parkovania
motorovými vozidlami. Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 16.06.2015
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Za správnosť: Erika Malková

-

-k /

HLASOVANIE POSLANCOV

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

Číslo hlasovania : 1
Uznesenie č. 72/VI/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. 73/VI/2015
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo 22.apríla 2015 a
14.mája 2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 3
Uznesenie č. 74/VI/2015
Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta
Trenčianske Teplice za rok 2014.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 4
Uznesenie č. 75/VI/2015
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorené pozemky KN_C pare. č.
525/14 a pare. č. 2334/128.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 5
Uznesenie č. 76/VI/2015
Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_C pare. č. 2334/45
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 6
Uznesenie č. 77/VI/2015
Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 7A
Uznesenie č. 78A/VI/2015
Zrušenie uznesenia č. 71/V/2015 zo dňa 14.5. 2015
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 7B
Uznesením č. 78/VI/2015
Schválenie zriadenia záložného práva na pozemok pare. reg. CKN č. 550/8, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 538 m2 v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice v prospech Štátneho
fondu rozvoja bývania.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: O
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 8
Uznesenie č. 79/V1/2015
Schválenie predĺženia platnosti spoločného programu rozvoja obcí a príslušnej územnoplánovacej
dokumentácie obce (mesta) - Program hospodárskeho asociálneho rozvoja 2007 - 2013 za
Regionálne združenie obcí Teplička.
Číslo hlasovania: 10A
Uznesenie č. 80/VI/2015
Zrušenie uznesenia MsZ č. 5/III/2013 zo dňa 15. 03. 2013.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 10B
Uznesenie č. 81/VI/2015
Schválenie poskytnutia priameho úveru a úverovú zmluvu o poskytnutí priameho úveru na schválenú
investičnú akciu (projekt) Mesta Trenčianske Teplice „Rekonštrukcia Domu smútku v Trenčianskych
Tepliciach" vo výške 350 000 € ako návratného finančného príspevku od poskytovateľa Pôdohospodárska platobná agentúra, so sídlom Bratislava na základe zmluvy č. 3000012. Úver je
poskytnutý zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., pobočka Trenčín
s ručením
blankozmenka mesta a prolongovaný so splatnosťou k 31.12.2018.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 10C
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Uznesenie č. 82/VI/2015
Zrušenie uznesenia MsZ č. 10/11/2014 zo dňa 24.02.2014.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 10D
Uznesenie č. 83/VI/2015
Schválenie
a)investičného zámeru Mesta Trenčianske Teplice realizovať kúpu nájomných bytov stavby
„Prestavba obchodného domu na bytový dom s polyfunkciou“, v budove DS Narcis, súpisné číslo 611,
postavenej na pozemku KN_C pare. č. 550/8 nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta
Trenčianske Teplice, v počte 25 b.j. na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v súlade s
uznesením č . 9/11/2014,
b)predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR (ďalej len MDVaRR) vo výške 433.390,00 Eur s DPH (40% Obstarávacej ceny) a poskytnutie
štátnej podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (dálej len ŠFRB) na kúpu nájomných
bytov nachádzajúcich sa v budove DS Narcis, súpisné číslo 611, postavenej na pozemku KN_C pare.
č. 550/8 nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice vo výške 650.090,00 €
s DPH(60% Obstarávacej ceny) a čerpanie vlastných zdrojov vo výške 9,50 €,
c)záväzku
Mesta Trenčianske Teplice, že bude vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v
rozpočte mesta a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 10E
Uznesenie č. 84/VI/2015
Zrušenie uznesenia MsZ č. 38/VI/2014 zo dňa 25. 06. 2014.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 10F
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Uznesenie č. 8579/VI/2015
Schválenie
1.
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice, a to:
novovytvoreného pozemku KN-C parcela č. 902/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1999 m2
oddeleného geometrickým plánom č. 46024620-21-12 vyhotoviteľa Ing. Mateja Forgáča, Geodetická
kancelária, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 46024620, vyhotoveného dňa 14. 12. 2012 a
overeného Správou katastra Trenčín dňa 19. 12. 2012 pod číslom 1287/12, od pozemku KN-C
parcelné č. 902 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 2496 m2 v katastrálnom území Trenčianske
Teplice, okres Trenčín, zapísaného na LV č. 1
do výlučného vlastníctva spoločnosti Kúpele Zelená Žaba, s. r. o., so sídlom 17. novembra 17, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO: 44 998 597 za kúpnu cenu vo výške 50,- Eur/m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedená spoločnosť je investorom projektu rekonštrukcia kúpaliska
Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach a uvedený novovytvorený pozemok KN-C pare. č. 902/1 by
po úpravách plnil funkciu parkoviska pre potreby kúpaliska Zelená žaba i návštevníkov mesta.
Vyriešenie statickej dopravy je strategickým krokom k naštartovaniu projektu rekonštrukcie kúpaliska
Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach.
Celková kúpna cena predstavuje čiastku 99 950 €.

2.
Zriadenia bezodplatného vecného bremena podľa § 151 n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka, a to Zmluvou o Zriadení vecného bremena medzi vlastníkom Kúpele Zelená
Žaba, s. r. o., so sídlom 17. novembra 17, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 998 597, ako
povinným z vecného bremena a Mestom Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088, so sídlom M. R.
Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice, ako oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorej
bude zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku registra
C č. 902/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1999 m2 v k.ú. Trenčianske Teplice, obec
Trenčianske Teplice, okres Trenčín, zapísaného na LV 2396 Okresného úradu Trenčín, katastrálny
odbor, trpieť v prospech oprávneného Mesto Trenčianske Teplice parkovanie verejnosti motorovými
vozidlami na tomto pozemku a v povinnosti každodobého vlastníka pozemku registra C č. 902/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1999 m2 v k.ú. Trenčianske Teplice zdržať sa zastavania
tohto pozemku stavbami, ktoré by bránili využívaniu predmetného pozemku pre účely parkovania
motorovými vozidlami. Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne.

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

Návrh bol prijatý.
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