Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 15. decembra 2015

Prítom ní:

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 z 27. októbra 2015 a 5. novembra 2015

3.

Správa o výsledku následnej kontroly Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach

4.

Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2014
v znení Dodatku č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice

5.

Návrh na prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1

6.

Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym predajom pozemok KN_C pare. č. 2666/2

7.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov v meste Trenčianske Teplice

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.
Primátor informoval o avizovanom neskoršom príchode poslanca Pavla Sirotného
z pracovných dôvodov. Primátor skonštatoval, že na základe prezenčnej listiny je prítomných 10
poslancov MsZ a MsZ je uznášania schopné.
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Za overovateľov určil
poslancov Katarínu
Martinkovú a Romana
skrutátorky Martinu Fialovú a Annu Hudcovskú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.

Krištofa,

za

Následne primátor predložil návrh programu na dnešné rokovanie MsZ, ku ktorému neboli
vznesené žiadne pripomienky ani návrhy zmien, a preto poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh
programu.
Uznesenie č. 122/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach z 27. októbra 2015 a 5. novembra 2015

Primátor uviedol, že tento materiál predkladá hlavný kontrolór mesta. JUDr. Jozef Zemko
stručne informoval o stave prijatých uznesení z dvoch predošlých zasadnutí Mestského zastupiteľstva,
a to zo dňa 27.10.2015 a 5.11.2015.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, preto pristúpili k hlasovaniu za návrh
uznesenia.
Uznesenie č. 123/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 27. októbra 2015 a 5. novembra 2015.

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

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

2

3.

Správa o výsledku následnej kontroly Základnej umeleckej školy
v Trenčianskych Tepliciach

Správu o výsledku kontroly ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach predložil hlavný kontrolór mesta
JUDr. Zemko. Prítomným poslancom podal krátke informácie o výkone predmetnej kontroly, ojej
zameraní, časovom harmonograme i o výsledku kontroly.
Uznesenie č. 124/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku následnej
kontroly Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

4.

Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice
č. 5/2014 v znení Dodatku č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske
Teplice

Primátor mesta vysvetlil, že návrh dodatku bol vypracovaný na základe novelizácie zákona
o odpadoch, ktorý bude účinný od 01.01.2016, resp. niektoré časti od 01.07.2016. Z tohto dôvodu bolo
potrebné vykonať zmeny v platnom VZN mesta. Tieto zmeny sa týkajú odpadu odovzdávanom na
zbernom dvore a poplatku za drobný stavebný odpad. Návrh dodatku bol v zmysle zákona zverejnený
a do zákonom stanovenej doby neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky od občanov mesta.
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 125/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
Proti: 1 (Krištof)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

3

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

Návrh na prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1

Investor Slovák Telekom, a.s. požiadal o prenájom časti pozemku, na ktorom plánuje v rámci
skvalitnenia a zabezpečenia možnosti poskytovania nových služieb zákazníkom v sieti T-com v meste
Trenčianske Teplice, na ulici Štvrť SNP vybudovať v predmetnej lokalite technologický kabinet MSAN
a optické pripojenie, ktoré je súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete /VEKS/. Predmetnou
žiadosťou sa zaoberala komisia pre financie a majetok na svojom zasadnutí a odporučila MsZ schváliť
prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1, dodal primátor mesta.

Uznesenie č. 126/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1/ určuje prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1 - orná pôda o rozlohe 3,5 x 2 m zapísaného
na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice pre Slovák Telekom, a.s. IČO: 35 763 469,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za cenu 210,- Eur ročne za celý predmet nájmu ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice ako vlastník pozemku KN_E pare. č. 1734/1 zapísaného na LV č. 1
prenajíma časť tohto pozemku o rozlohe 3,5 m x 2 m spoločnosti Slovák Telekom, a.s. Bratislava za
účelom umiestnenia a zhotovenia stavby s pracovným označením INS_FTTC/B_TN_Trenčianske
Teplice - Výstavba kabinetu MSAN_TRET_STVP_1734_1. Uvedená stavba sa po jej sprevádzkovaní
stane súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete, čím dôjde k skvalitneniu a zabezpečeniu
možnosti poskytovania nových služieb zákazníkom v sieti T-com v Meste Trenčianske Teplice.
2. schvaľuje prenájom časti pozemku KN_E pare. č. 1734/1 - orná pôda o rozlohe 3,5 x 2 m
zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice pre Slovák Telekom, a.s. IČO: 35
763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za cenu 210,- Eur ročne za celý predmet nájmu na dobu
neurčitú od 01. 01. 2016. Nájomná zmluva nadobudne účinnosť 5 dní odo dňa jej zverejnenia na
webovej stránke Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta
priamym predajom - pozemok KN_C pare. č. 2666/2
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Primátor uviedol tento materiál. Pán Dušan Ondrišák bytom Trenčianske Teplice požiadal
o odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2666/2 o výmere 169 m2. Časť uvedeného pozemku má
menovaný v súčasnosti v prenájme a má na ňom umiestnený drevený stánok na ambulantný predaj
ovocia a zeleniny. Nájomná zmluva je uzatvorená do 31. 12. 2018. Pozemok sa nachádza v meste
Trenčianske Teplice, je prístupný z autobusového nádražia na Ul. Gen. M. R. Štefánika.
Žiadosť o odpredaj pozemku bola predmetom rokovania komisie pre financie a majetok, ktorá
odporučila odpredať pozemok podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t.j.
schválením zámeru odpredať majetok.
V
diskusii poslankyňa Monika Pšenčíková uviedla, že tento materiál bol prerokovaný aj na
pracovnej porade primátora mesta a poslancov MsZ a poslanec Peter Ďurina vyjadril svoj súhlas s
odpredajom pre pána Ondrišáka. Poslankyňa Dagmar Ďatková podotkla, že názov je mätúci a pýtala
sa, či môže dať ponuku len pán Ondrišák alebo aj iná osoba.
Primátor mesta vysvetlil celý postup pri takomto spôsobe predaja pozemku a tiež i možnosť
podávania ponúk aj inou osobou, ako žiadateľom.
Uznesenie č. 127/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a/ zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice priamym
predajom - pozemok KN_C pare. č. 2666/2 o výmere 169 m2 zapísaný na LV č. 1
vedeného
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Piaristická 25, Trenčín, k. ú.
Trenčianske Teplice

b/ podmienky predaja majetku mesta priamym predajom.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov v meste Trenčianske Teplice

Primátor informoval o zaradení tohto bodu z dôvodu vyhlásenia výzvy Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný programom

Kvalita

životného prostredia konajúcou v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR na čerpanie
finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s termínom odovzdania
žiadosti do 15.01.2016. Na základe konzultácie so sprostredkovateľským orgánom, pripravených
energetických auditov a náročnosti

pri podávaní viacerých projektov naraz, bola vybratá budova

mestského úradu.
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Primátor udelil slovo Ing. Milošovi Mičegovi, zamestnancovi stavebného oddelenia MsÚ, ktorý
podal informácie o plánovanom harmonograme a rozdelení prác v dvoch častiach - administratívnej
budove a telocvični s ďalšími priestormi, a to najmä:
sanácia priestorov + zabránenie zatekania, zateplenie, položenie dlažby, kontrola
kanalizácie,
zateplenie objektu telocvične, oprava strechy, výmena radiátorov, elektroinštalácia
a výmena svetelných bodov,
zateplenie objektu MsÚ - podlahy v podkroví,
vybudovanie vzduchotechniky (klimatizácie),
iné pridružené práce (výmena okien, klampiarske práce, výmena vstupných zadných
dverí, fasáda - niektoré prvky).
Primátor ďalej názorne vysvetlil financovanie projektu a tiež podal informáciu o viacerých kolách
podávania žiadostí o finančné prostriedky.
Do diskusie sa prihlásili:
poslankyňa Katarína Holá sa pýtala, či je oprávnená aktivita, ktorá neprináša úsporu.
Primátor odpovedal, že všetky aktivity sú obsiahnuté v celkovej sume nákladov,
poslankyňa Monika Pšenčíková, ktorá sa zaujímala o financovanie projektu z našej strany
prostredníctvom úveru, či z predaja dubiózneho majetku a aká je zadlženosť na jedného
občana. Ing. Martin Ďuďák odpovedal poslankyni, že zadlženosť je v našom meste pod
priemerom Slovenska, v sume 90,- €/občan.
Poslankyňa Dagmar Ďatková, prečo sa pripravuje projekt na MsÚ, či je to možné, keď
prebieha súdny spor, a prečo nie na ZŠ.
Primátor vysvetlil, že napriek tomu, že výzva je zameraná na verejné budovy, prvotné
informácie sa netýkali základných škôl a z dôvodu, že už boli použité prostriedky z fondov
EÚ na rekonštrukciu školy, čo by boli mínusové body v rámci žiadosti, bola vybratá
budova MsÚ. Na materské školy budú vyhlásené samostatné výzvy, dodal.
K otázke o súdnom spore mesta spresnil primátor, že súdny spor sa netýkal samotnej
budovy MsÚ. Budova je vo vlastníctve mesta. Momentálne prebiehajú mimosúdne
rokovania k finančnému vyrovnaniu medzi mestom a Ministerstvom vnútra SR.
poslanec Peter Ďurina považuje projekt za prospešný.
poslanec Roman Krištof sa zaujímal, či nie je možné podať projekty na všetky budovy.
Primátor vysvetlil, že napr. MsÚ je cca 550 tis. €, budova TsM cca 500 tis. €, čo
predstavuje značnú finančnú čiastku, ale závisí to najmä od úspešnosti projektov.

Uznesenie č. 128/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. berie na vedomie Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
2. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. OPKZP-P04-SC431-2015-6 na realizáciu projektu:
„Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu“, 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.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

8.

interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili:
poslankyňa Monika Pšenčíková s požiadavkou na vysvetlenie k mnohým sťažnostiam ohľadne
rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste a tiež i na „slabo svietiace osvetlenie na sídlisku“.
poslanec Miloš Lutka s návrhom na prehodnotenie poplatkov za používanie jednotlivých
služieb poskytovaných pri pohrebe v Dome smútku, ktoré sú vyššie v porovnaní s okolitými obcami.
Tiež by sa mohol brať ohľad najmä na starších občanov nášho mesta.
Druhá interpelácia sa týkala vysvetlenia rozdielu vývozu odpadu v zimnom období v rodinných domov
2x mesačne a na sídlisku 4 x mesačne.
poslanec Marián Takáč upozornil na problém so zatekaním v základnej škole v spojovacom
kŕčku a telocvični a pýtal sa na plán i časový horizont opravy.
Primátor hneď odpovedal na jednotlivé interpelácie poslancom takto:
1.

2.

Poslankyni Monike Pšenčíkovei - vzhľadom k tomu, že práce na rekonštrukcii verejného
osvetlenia - výmena svietidiel musí byť ukončená do 31.12.2015, čo je časovo náročné, je
samozrejme potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci, t.j. pri vypojení dodávky elektrickej
energie, preto vznikajú niektoré výpadky osvetlenia. Paralelne sú vykonávané úpravy
spoločnosťou ZSE a.s. na ich stĺpoch. Všetky tieto výpadky zaznamenávame a riešime
s dodávateľskou firmou. Svietivosť jednotlivých bodov v súčasnosti je v zmysle platných
noriem.
Poslancovi Milošovi Lutkovi - k cenám služieb v Dome smútku - TsM je rozpočtová
organizácia. Ing. Karol Vojtáš, riaditeľ TsM uviedol, že ceny sú takto určené od roku 2009, sú
len vo výške nákladov na jednotlivé poskytované služby. Porovnal obdobie, v ktorom sa
rekonštruoval Dom služieb a keby prenajímali služby v Omšení, kde rozdiel bol len minimálny.
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3.

K zberu separovaného odpadu v rodinných domoch - zbiera sa 5 komodít, na každú komoditu
sú vrecia a každý má svoj kontajner. Primátor dal tiež do pozornosti aj nadštandard - vývoz
v letných mesiacoch 1x týždenne. Napr. v Omšení a v Soblahove majú vývoz 2x za mesiac.
Poslancovi Mariánovi Takáčovi - mesto sa snaží o získanie aj iných zdrojov ako je z
mestského rozpočtu. K primátorovi sa pripojila aj poslankyňa Dagmar Ďatková o potrebe
riešenia tohto problému a tiež i riaditeľ Mgr. Jozef Šimún informáciou o vykonaní operatívnych
úkonov, o riešení situácie nielen s mestom, ale aj Ministerstvom školstva ako pomoc pri tomto
havarijnom stave.

9.

Rôzne

V tomto bode poslanec Marián Takáč reagoval na list pána Ježíka zo SOŠG Trenčianske
Teplice a jeho vyjadreniu k parkovaniu za domom SNP č. 5. Následne prečítal celý text listu odpovede adresovanej pánovi Ježíkovi.
Primátor mesta podotkol, že problém parkovania je na celom Slovensku. Toto parkovisko bolo
vyčlenené ako náhradná alternatívna pre obyvateľov domov č. 1 - 5 a obchodnému reťazcu Tesco.
Primátor uviedol, že bol požiadaný Hokejovým klubom Brumov Bylnice o odovzdanie
pamätného listu poslancovi Petrovi Ďurinovi za jeho zásluhy pri ich vzájomnej spolupráci.
Poslanec Miloš Lutka poďakoval za spoluprácu Mestu Trenčianske Teplice i ostatným
organizáciám pri organizovaní akcie Mikulášsky turnaj o pohár primátora vo futbale na umelej tráve.
Primátor zablahoželal občianke mesta Karolína Krištofovej, reprezentantke Slovenska vo
florbale aj celej rodine za dosiahnutý úspech a zaželal veľa ďalších zdarov.

10.

Záver

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval prítomným
poslancom účasť, a dnešné zasadnutie MsZ ukončil poďakovaním za prácu zamestnancom mesta a
všetkým občanom želaním pokojných a požehnaných vianočných sviatkov v kruhu rodiny v zdraví
a všetkého dobrého v novom roku 2016.

/
ký

Overovatelia:
JUDr. Katarína Martinková

X

Roman Krištof
Zapísala: Erika M alková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 15. decembra 2015

PhDr. Štefan Škultéty, prim átor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zem ko, hlavný kontrolór

Ing. Boris Ančin

é.

Mg r. Tatiana Draková
Ing. Dagm ar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Katarína Holá
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
M onika Pšenčíková
Pavol S irotný
Ing. Marián Takáč
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