Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 29. júla 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.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 10. júna 2015

3.

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

4.

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií obyvateľov mesta Trenčianske
Teplice za rok 2014

5.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

6.

Zriadenie práva vecného bremena na pozemku KN_C pare. č. 11577/2 v k. ú. Lubina

7.

Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „BD 25 b.j.“

8.

Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „Nájomný bytový dom „Pro Salute“
Trenčianske Teplice“

9.

Informácia o príprave predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (NFP) na obnovu časti sústavy verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice

10. Rozpočtové opatrenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
v platnom znení a uznesení MsZ č. 32/VI/2013
11. Návrh Štatútu Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
12. Interpelácie
13. Rôzne
14. Záver
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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 avizovanom meškaní poslanca Petra Ďurinu na dnešné rokovanie
MsZ.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov MsZ a
MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslancov Katarínu Holú a Miloša Lutku, za skrutátorky Annu Hudcovskú
a Evu Savičovú a za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Následne primátor predložil návrh programu na dnešné rokovanie MsZ, ku ktorému neboli
žiadne pripomienky ani návrhy zmien, a preto poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh programu.
Uznesenie č. 86/VII/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 zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 10. júna 2015

Primátor mesta udelil slovo hlavnému kontrolórovi mesta. JUDr. Zemko stručne oboznámil
prítomných o predloženej správe a o stave jednotlivých uznesení MsZ prijatých na predošlom
zasadnutí MsZ.
Uznesenie č. 87/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
3.

Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie
hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach

pokladne

a pokladničnej

Predkladateľom tohto materiálu bol hlavný kontrolór mesta, ktorý informoval o vykonaní tejto
kontroly v zmysle schváleného plánu jeho kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
Uznesenie č. 88/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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4.

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií obyvateľov mesta
Trenčianske Teplice za rok 2014

Primátor mesta udelil slovo hlavnému kontrolórovi mesta. JUDr. Zemko stručne informoval
o predmete a výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2014.
Uznesenie č. 89/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
5.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

Materiál k tomuto bodu dnešného programu predložil hlavný kontrolór mesta JUDr. Jozef
Zemko. Predstavil svoj návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, ktorý sa skladal z kontrolnej
činnosti a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. Ak by mali poslanci MsZ návrh na vykonanie
kontroly, tento bude zapracovaný do plánu, doplnil Jozef Zemko.
Uznesenie č. 90/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
6.

Zriadenie práva vecného bremena na pozemku KN_C pare. č. 11577/2 v k. ú.
Lubina

Tento materiál predložil primátor mesta. Uviedol, že Lesy SR, štátny podnik, Trenčín
pripravuje v k. ú. Lubina realizáciu stavby „Lesná cesta Lubina, rekonštrukcia“ z finančných
prostriedkov EU-PRV 2014-2020. Výstavbou bude dotknutý aj pozemok v spoluvlastníctve majetku
mesta uložením elektrických rozvodov. Mesto Trenčianske Teplice je spoluvlastníkom pozemku o
výmere 16979 m2 v podiele 1/33. Z tohto dôvodu požiadali Lesy SR, štátny podnik, odštepný závod
Trenčín o zriadenie práva vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve na časti pozemku
a o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim oprávneným
z vecného bremena - Lesy SR, š. p. Odštepný závod Trenčín a budúcimi povinnými z vecného
bremena, a to: Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Obec Štvrtok, Mesto Stará Turá,
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu za predložený
návrh uznesenia.
Uznesenie č. 91/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „BD 25 b. j.“

Primátor vysvetlil k predloženému materiálu, že v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na
obstaranie nájomných bytov v objekte DS Narcis uzatvorenej s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR je mesto povinné na stavbu zriadiť záložné právo v prospech ministerstva
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na zachovanie nájomného charakteru bytov s určením doby, minimálne 30 rokov využitia výlučne na
účely na nájomné bývanie. Z tohto dôvodu bol predložený tento materiál, dodal primátor mesta.
Uznesenie č. 92//VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

8.

Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „Nájomný bytový dom „Pro
Salute“ Trenčianske Teplice“

Primátor mesta vysvetlil, že dôvodom zaradenia tohto materiálu je obdobná podmienka aj pri
projekte Nájomného bytového domu „Pro Salute“ Trenčianske Teplice, objekte bývalej nemocnice, po
schválení našej žiadosti Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiadosť je
momentálne posudzovaná príslušným ministerstvom, poznamenal primátor.
V
diskusii k tomuto bodu poslanec Roman Krištof požiadal primátora o informáciu, aký je stav
prípravy projektu, či bude prebiehať výstavba aj bez druhej časti - súkromnej a či budú tieto bytové
jednotky spravovať spoločnosť Termia s.r.o. a či súkromný investor plánuje aj vybudovanie
komerčných priestorov?
Primátor odpovedal na otázky poslanca Romana Krištofa - na túto stavbu bolo vydané
Mestom stavebné povolenie s podmienkou rekonštrukcie celého objektu. V prípade úspešnosti mesta
o dotáciu by sa rekonštruoval celý objekt, v prípade neúspešnosti je to na rozhodnutí investora, dodal
primátor. Byty by patrili do správy spoločnosti Termia s.r.o. obdobne ako pri bytoch v Narcise.
O požiadavkách na komerčné priestory nemá primátor vedomosť, plánované sú však na prízemí tohto
objektu, povedal primátor.
Uznesenie č. 93/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
9.

Informácia o príprave predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (NFP) na obnovu časti sústavy verejného osvetlenia
v meste Trenčianske Teplice

Primátor mesta informoval o predloženom materiáli, ktorý súvisí s prípravou žiadosti
o poskytnutie nenávratného príspevku určeného na obnovu časti sústavy verejného osvetlenia
v našom meste. Projekt sa týka výmeny 538 svetelných bodov s rozpočtom cca 670 tis. € s DPH
a výška koofinancovania Mesta je 5 %, stručne priblížil projekt primátor.
Následne primátor požiadal poslancov o hlasovanie k dvom samostatným
týkajúcich sa samotnej žiadosti o NFP a povinnej prílohy k tejto žiadosti.
Uznesenie č. 94/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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uzneseniam,

Uznesenie č. 95/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

10.

Rozpočtové opatrenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu 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

K tomuto materiálu primátor stručne uviedol, že sa jedná o schválenie navŕšenia bežných
výdavkov a bežných príjmov v rozpočte mesta na rok 2015, ktoré súvisia s haváriou v materskej škole,
finančným vyrovnaním medzi Mestom a spoločnosťou spicybrown s.r.o. a interiérovými úpravami
nových priestorov mestskej knižnice.

Uznesenie č. 96/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

11.

Návrh Štatútu Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach

Predkladateľom
zamestnankyni referátu
povinnosťou mesta je
Zariadenia pre seniorov

tohto materiálu bol primátor mesta, ktorý udelil slovo pani Eve Savičovej,
sociálnej starostlivosti a VPČ. Pani Savičová ktomuto materiálu doplnila, že
okrem ubytovacieho a stravovacieho poriadku
mať schválený ajŠtatút
v Trenčianskych Tepliciach.

Poslankyňa Katarína Holá, predsedníčka Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci uviedla, že
predmetný návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie, z ktoré vzišiel pozmeňujúci návrh:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozm eňujúci návrh v tomto
znení:
v čl. I ods. 2 v yp u stiť„ ...v súlade s § 12 písm. c) bod 1, § 35 a § 80 písm. e)bod
1“...,nové
znenie: „...v znení zákona č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č.
455(1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ zákon o sociálnych službách“).
: v čl. VII bod 1 písm. c) v druhej odrážke sa veta doplní o „ predložený poskytovateľom “, nové
znenie „ prijím ateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve predložený poskytovateľom.
Uznesenie č. 97/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňujúci návrh prijatý.

5

Uznesenie č. 98/VII/2015
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

12.

Interpelácie

V bode Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:
Poslankyňa Monika Pšenčíková požiadala primátora o informáciu k stavu železničnej
a výsledkom prípadných rokovaní a tiež i o riešenie zlej situácie parkovania pri Machnáči.

stanice

Poslankyňa Katarína Martinková sa zaujímala o skládku stavebnej sute spoločnosti SPP a. s. pri
Bytovom družstve na sídlisku, nakoľko je to neoplotené, dokedy tam bude?
Primátor odpovedal na interpelácie poslankýň takto:
Železničná stanica - mesto malo záujem o získanie budovy a jej obnovu z finančných
prostriedkov EÚ. Podmienkou však bolo vlastníctvo tejto budovy. Z tohto dôvodu mesto
viackrát rokovalo so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, avšak
bezúspešne. Preto primátor zvolal aj tlačovú konferenciu, aby takto oboznámil aj verejnosť
s reálnou skutočnosťou ohľadne stanice električky. V ďalšej fáze bude v tejto záležitosti
oslovený aj predseda vlády SR a tiež i Krajský pamiatkový ústav Trenčín.
Parkovanie - stav je neúnosný, napriek dohode s vedením spoločnosti Kúpele Trenčianske
Teplice a.s. o parkovaní v areáli Machnáča. Parkovanie siaha až na trávnaté plochy, kde boli
udeľované pokuty prostredníctvom príslušníkov MsP.
V krátkom čase bude žiadať
o rokovanie a riešenie tejto situácie riaditeľa spol. Kúpele Trenčianske Teplice aj za účasti
náčelníka MsP.
Skládka - mesto vydalo povolenie na medziskládku počas rekonštrukčných prác v minulom
roku. Výsledok riešenia súčasnej situácie je odstránenie tejto skládky do 4.7.2015.

13.

Rôzne

Poslanec Marián Takáč sa v mene viacerých rodičov pýtal na stav v zatopenej triede v materskej
škole a či bude táto trieda otvorená.
Prednosta mestského úradu odpovedal, že trieda bude na začiatku roku otvorená. Momentálne chýba
ešte nábytok, dodal Ing. Sádecký.
Primátor mesta informoval prítomných:
o otvorení Kúpaliska Zelená žaba pre verejnosť dňa 01.08.2015 a zároveň poďakoval
poslancom MsZ za bojovnosť a snahu pri schválení predaja pozemku pre Kúpele Zelená
Žaba. Ukončenie rekonštrukcie tohto objektu je nielen úspešným krokom, ale je to aj míľnikom
pre rozvoj cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach, dodal primátor.
o ukončení rekonštrukcie hotela Krym dňa 02.08.2015, ktorý spolu s novootvoreným hotelom
Panoráma budú tiež participovať na rozvoji cestovného ruchu v meste.
O vypracovaní novej stratégie cestovného ruchu pre naše mesto na obdobie 5 - 1 0 rokov. V
mesiaci september bude táto stratégia implementovaná, čo bude vyžadovať súčinnosť
všetkých zložiek aj súkromných. Stratégia je rozdelená do viacerých línií - kúpeľní hostia,
relax a zdravý životný štýl, kultúra v meste, história a turistika, kongresová turistika.
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Parkovanie pre návštevníkov kúpaliska Zelená žaba - parkovisko pred Vilou Terezou je
pripravené, počas prvého víkendu bude usmerňovaná doprava príslušníkmi MsP. Všetkých
parkovacích miest v meste je do 500 miest, vrátane súkromných parkovísk.

14.

Záver

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

PhDr.^Štefan Š k u 11 é t y
prynátor mesta

Overovatelia:
Ing. Katarína Holá

Mgr. Miloš Lutka

Zapísala: Erika Malková
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 29. júla 2015

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

Uznesením č. 86/VII/2015
schvaľuje program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesením č. 87/VII/2015
berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo 10.
júna 2015.
Uznesením č. 88/VII/2015
berie na vedomie Správu o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti
MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.
Uznesením č. 89/VII/2015
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií obyvateľov mesta
Trenčianske Teplice za rok 2014.
Uznesením č. 90A/II/2015
schvaľuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Uznesením č. 91/VII/2015
1.

schvaľuje

za Mesto Trenčianske Teplice ako spoluvlastníka pozemku KN_C pare. č. 11577/2 - ostatné plochy o
výmere 16979 m2 v podiele 1/33 k. ú. Lubina zapísaného LV č.3303 vedeného Okresným úradom
Nové Mesto nad Váhom, pre okres Nové Mesto nad Váhom v prospech spoločnosti Lesy Slovenskej
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO: 36 038 351
zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktoré bude spočívať v práve na časti pozemku
> pare. č. KN_C č. 11577/2 - ostatné pozemky o výmere 16979 m2, nachádzajúceho sa v k.
ú. Lubina, obec Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom zapísaného na LV č. 3303
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálneho odboru
zrealizovať stavbu: Lesná cesta LUBINA, rekonštrukcia, v rozsahu projektovej dokumentácie,
vyhotovil: Ing. Boris Aresta, ul. Jarmočná č. 24, 920 01 Hlohovec,
zriadenia práva prechodu a prejazdu, a v povinnosti strpieť s tým súvisiace obmedzenia,
oprávnenie budúcej oprávnenej osoby na nevyhnutne potrebný čas vstupovať na predmetnú
časť pozemku za účelom realizácie údržby, opráv, rekonštrukcie cesty počas životnosti
stavby,
povinnosť budúcej oprávnenej osoby dodržiavať také podmienky, aby nedošlo ku škode na
predmetnom pozemku a na okolitom majetku budúcej povinnej osoby.

Rozsah záberu predmetnej stavby z pozemku je podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v dĺžke
cca 71 m a v šírke cca 4 m s vybudovaním jednostrannej priekopy šírky cca 1,20 m, t. j. v celkovej
ploche cca 370 m2.
Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom na zriadenie vecného
bremena, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúca oprávnená osoba.
Vecné bremeno sa zriadi za odplatu. Výška jednorazovej odplaty bude stanovená znaleckým
posudkom na základe vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku po
vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. Vypracovanie znaleckého posudku
na vlastné náklady zabezpečí budúca oprávnená osoba.
Budúca oprávnená osoba: Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
Budúca povinná osoba: Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Obec Štvrtok, Mesto Stará Turá,
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín.
2.

súhlasí

s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Lesy
Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO:
36 038 351
Uznesením č. 92/VII/2015
schvaľuje zriadenie záložného práva na zachovanie nájomného charakteru bytov v stavbe „BD 25 b.
j.“ súpisné číslo 611, pozemok KN_C pare. č. 550/8 - zastavené plochy a nádvoria vo výmere 538
m2, v k. ú. Trenčianske Teplice po dobu minimálne 30 (tridsať) rokov v prospech Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Bratislava.
Uznesením č. 93/VII/2015
schvaľuje zriadenie záložného práva na zachovanie nájomného charakteru 25 nájomných bytov
nachádzajúcich sa v stavbe „Nájomný bytový dom „Pro Salute“ Trenčianske Teplice“, súpisné číslo
280, pozemok KN_C pare. č. 8/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1451 m2 v k. ú.
Trenčianske Teplice
po dobu 30 (tridsať) rokov v prospech Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Bratislava.
Uznesením č. 94/VII/2015
1. berie na vedomie
Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
obnovu časti sústavy verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice
2. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu:
„Obnova časti sústavy verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice“, ktorá
je realizovaná Mestom Trenčianske Teplice,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesením č. 95/VII/25015
schvaľuje predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Trenčianske Teplice“ až do spracovania a schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mesta pre aktuálne programové obdobie.

Uznesením č. 96/VII/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
a)

b)

c)

Navŕšenie bežných výdavkov v rámci platného rozpočtu mesta na rok 2015 v prvku 2.2.21.
(Materská škola) EK 635006 a EK 633001 o celkovú sumu 23 000 € s kódom zdroja 41
a navŕšenie bežných príjmov v rámci platného rozpočtu mesta na rok 2015 v prvku 1.1.1 (Mestská
úrad) EK 292006 (z náhrad z poistného plnenia) o sumu 23 000 € s kódom zdroja 41, z dôvodu
vzniku havarijnej situácie a následného odstránenia následkov tejto havárie - zatečenie traktu B
budovy MŠ dôsledkom prasknutia vodovodnej hadičky v kúpeľni na 1. nadzemnom podlaží
v zmysle internej správy č. 4442/685/BVD/2015.
Navŕšenie bežných príjmov v rámci platného rozpočtu mesta na rok 2015 v prvku 1.1.1 (Mestský
úrad) EK 223001 s kódom zdroja 41 o 23 177 € na základe Dohody o majetkovom vysporiadaní
medzi spoločnosťou spicybrown, s.r.o. a Mestom Trenčianske Teplice.
Navŕšenie bežných výdavkov v rámci platného rozpočtu mesta na rok 2015 v prvku 2.3.1.
(Knižnica) EK 635006 o 9 768 € s kódom zdroja 41, z dôvodu prispôsobenia a interiérových úprav
nových priestorov knižnice podľa potrieb mesta a návštevníkov knižnice.

Uznesením č. 97/VII/2015
schvaľuje pozmeňujúci návrh v tom to znení:
v čl. I ods. 2 vypustiť „ ...v súlade s § 12 písm. c) bod 1, § 35 a § 80 písm. e) bod 1“..., nové
znenie: „...v znení zákona č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455(1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ zákon o sociálnych službách“).
v čl. VII bod 1 písm. c) v druhej odrážke sa veta doplní o „ predložený poskytovateľom'', nové
znenie „ prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve predložený poskytovateľom.
Uznesením č. 98/VII/2015
schvaľuje Štatút Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 30. 07 2015

Za správnosť: Erika Malková

HLASOVANIE POSLANCOV

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

Číslo hlasovania : 1
Uznesenie č. 86A/II/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. 87A/II/2015
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 10. júna 2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 3
Uznesenie č. 88/VI1/2015
Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: O
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 4
Uznesenie č. 89/VII/2015
Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií obyvateľov mesta Trenčianske Teplice za
rok 2014.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 5
Uznesenie č. 90/VII/2015
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 6
Uznesenie č. 91/VII/2015
Zriadenie práva vecného bremena na pozemku KN_C pare. č. 11577/2 v k. ú. Lubina
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 7
Uznesenie č. 92/VII/2015
Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „BD 25 b.j.“
H lasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 8
Uznesením č. 93/VII/2015
Zriadenie záložného práva na nájomné byty stavby „Nájomný bytový dom „Pro Salute“ Trenčianske
Teplice“
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 9A
Uznesenie č. 94/VII/2015
Informácia o príprave predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na
obnovu časti sústavy verejného osvetlenia v meste Trenčianske Teplice.

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

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 10A
Uznesenie č. 95/VII/2015
Schválenie predĺženia platnosti
Trenčianske Teplice“

dokumentu

„Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja

Mesta

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

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 11
Uznesenie č. 96/VII/2015
Rozpočtové opatrenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2015 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a uznesení
MsZ č. 32/VI/2013
H lasovanie:
Počet prítomných poslancov:10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Krištof)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 12A
Uznesenie č. 97/VII/2015
Schválenie pozmeňujúceho návrh poslankyni Kataríny Holej k návrhu Štatútu Zariadenia pre seniorov
v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 12B
Uznesenie č. 98/VII/2015
Schválenie Štatútu Zariadenia pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 29. júla 2015

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

Ing B oris A n čin
Mgr. T a tia n a D ra ková
Ing. D a g m a r Ď atková
P ete r Ď urina
Ing. Katarína H olá
R om an K rištof
M gr. M iloš Lutka
JU D r. K atarína M a rtin ko vá
M onika P šen číko vá
P avol S irotný
Ing. M arián T a k á č
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