Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 30. novembra 2016

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.

Otvorenie

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 15. júna 2016, 12. septembra 2016 a 19. septembra 2016
Správa o výsledku následnej kontroly Technických služieb mesta Trenčianske Teplice
Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám
mesta Trenčianske Teplice za rok 2015
Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske
Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Trenčianske Teplice
Návrh na odpísanie pohľadávky voči nebohej Janke Vyslúžilovej, ktorá zomrela 08. 01. 2014,
naposledy bytom Štvrť SNP 121/2 v Trenčianskych Tepliciach
Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) na III. štvrťrok 2016
Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2015/2016
Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2015/2016
Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2015/2016
Interpelácie
Rôzne
Záver

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.

Otvorenie

Primátor privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných 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.
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Primátor informoval o neúčasti hlavného kontrolóra mesta JUDr. Jozefa Zemka zo
zdravotných dôvodov, a tiež i o ospravedlnení sa poslanca Pavla Sirotného. Zároveň skonštatoval, že
na základe prezenčnej listiny je prítomných 10 poslancov MsZ a MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslankyňu Katarína Holú a poslanca Mariána Takáča, za skrutátorky
Annu Hudcovskú a Martinu Fialovú, zapisovateľku Eriku Malkovú.

Uznesenie č. 55/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

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 zo dňa 15. júna 2016,12. septembra 2016 a 19.
septembra 2016

Primátor mesta informoval prítomných, že všetky materiály predložené hlavným kontrolórom
mesta boli na predchádzajúcom zasadnutí MsZ stiahnuté z programu rokovania, a vzhľadom na
opätovanú neprítomnosť hlavného kontrolóra mesta, ich bude predkladať prednosta mestského úradu
Ing. František Sádecký.
Pán prednosta stručne podal informáciu o stave všetkých prijatých uznesení z troch
predošlých zasadnutí MsZ a oznámil, že na prípadné otázky zodpovie hlavný kontrolór mesta
písomne.

Uznesenie č. 56/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 15.júna 2016, 12.septembra 2016 a 19.
septembra 2016.

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

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
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3.

Správa o výsledku následnej kontroly Technických služieb mesta Trenčianske
Teplice

Predkladateľom tohto materiálu je hlavný kontrolór mesta. Primátor udelil slovo pánovi
prednostovi Ing. Františkovi Sádeckému, ktorý v jeho zastúpení podal krátku správu o vykonanej
kontrole hlavnými kontrolórom mesta s prečítaním záveru kontroly.
Uznesenie č. 57/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie správu o výsledku následnej
kontroly Technických služieb mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
4.
Správa o výsledku kontroly oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta
organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2015
Primátor udelil slovo pánovi prednostovi Ing. Františkovi Sádeckému, ktorý predložil túto
správu za hlavného kontrolóra. Stručne uviedol, že ide o pravidelnú kontrolu oprávnenosti čerpania
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice, tentokrát za rok 2015 so záverom - nezistenia
žiadnych nedostatkov.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, preto pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 58/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie
hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach

pokladne

a pokladničnej

Ing. František Sádecký v zastúpení za hlavného kontrolóra mesta priblížil poslancom správu
o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ.
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V
diskusii sa prihlásil poslanec Marián Takáč, ktorý sa zaujímal, kde sa evidujú finančné
prostriedky z výberu parkovného.
Pán prednosta mu odpovedal, že pri týchto finančných prostriedkoch ide o iný systém
nakladania ako s hotovosťou v pokladni. Vysvetlil, že po prinesení pokladničky za parkovacích
automatov príslušníkmi mestskej polície, sa tieto mince zrátajú za prítomnosti troch osôb a potom sa
priamo odvezú do pobočky banky.
Uznesenie č. 59/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch
mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016

Primátor mesta požiadal prednostu MsÚ o predloženie aj tohto materiálu pripraveného
hlavným kontrolórom mesta.
Prednosta MsÚ v stručnosti oboznámil o Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2016 a informoval poslancov o ich kompetencii - navrhnutie kontrolnej činnosti do plánu
hlavným kontrolórom mesta.
Keďže nikto z poslancov nemal žiadnu pripomienku,
k hlasovaniu v tomto bode dnešného programu rokovania MsZ.

námet ani požiadavku,

pristúpili

Uznesenie č. 60/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra na II. polrok 2016.
H lasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice

Primátor informoval o tomto návrhu VZN. Ide o zosúladenie, sprehľadnenie a konsolidáciu
platného VZN č. 9/2013 s jej Dodatkom č. 1. Týmto VZN sa mení článok VII, ktorý umožňuje
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prenajímať priestory na činnosť právnickým osobám typu „Startup“ a tiež úpravu podmienok prenájmu.
V zmysle zákona o obecnom zriadení bol tento návrh VZN riadne zverejnený a v zákonom stanovenej
lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky, dodal primátor.
Do otvorenej diskusie sa prihlásila poslankyňa Dagmar Ďatková, ktorá sa zaujímala, či môže
Mesto prenajímať súkromný majetok, konkrétne kino Prameň. Požiadala o spresnenie „vnútorného
predpisu“, ktorým je stanovený poplatok za nebytové priestory, napr. pri prenájme hasičskej zbrojnice.
Pýtala sa, či je tento vnútorný predpis dostupný aj klientom, najmä čo sa týka cenovej kalkulácie.
Doplnil ju aj poslanec Marián Takáč s návrhom na vytvorenie odkliku na webovej stránke mesta na
cenovú kalkuláciu spolu s kontaktnou osobou, na ktorú sa môžu klienti obrátiť.
Primátor jej odpovedal, že v zmysle uzatvorenej zmluvy a so súhlasom majiteľa môže Mesto
prenajímať priestory napr. na rôzne predstavenia, diskusie alebo zasadnutia. Vnútorným predpisom je
smernica primátora mesta, jej dostupnosť na webovej stránke mesta preverí. Návrh posúdi najmä
z hľadiska zjednodušenia možných následných administratívnych úkonov pri zmene už spomínanej
smernice primátora, ukončil diskusiu k tomuto bodu programu.
Uznesenie č. 61/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č.
7/2016
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

8.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na
území Mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta k tomuto materiálu uviedol, že ide o ďalšie všeobecne záväzné nariadenia
mesta, ktoré je potrebné skonsolidovať a sprehľadniť najmä pre občana. Návrh tohto VZN bol
v zmysle zákona riadne zverejnený a v zákonom stanovenej lehote neboli k nemu doručené žiadne
pripomienky.

Uznesenie č. 62/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 8/2016
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

9.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta opäť zdôvodnil predloženie tohto materiálu. Navrhované VZN vychádza len
z formálnom-technického zosúladenia, sprehľadnenia a konsolidácie už platného VZN č. 5/2014
s jeho dvoma dodatkami. Pripomienky k riadne a v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené.
Uznesenie č. 63/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

10.

Návrh na odpísanie pohľadávky voči nebohej Janke Vyslúžilovej, ktorá zomrela
08. 01. 2014,naposledy bytom Štvrť SNP 121/2 v Trenčianskych Tepliciach

Vzhľadom na to, že Mesto si uplatňovalo prostredníctvom notára pohľadávku v dedičskom
konaní po neb. Janke Vyslúžilovej a na Uznesenie Okresného súdu v Trenčíne, ktorým zastavilo
konanie vo veci po poručiteľke Janke Vyslúžilovej, nakoľko poručitel'ka zanechala majetok nepatrnej
hodnoty, mesto navrhlo predložiť tento materiál na rokovanie MsZ. Komisia pre financie a majetok
prerokovala tento materiál a odporučila odpísať túto pohľadávku
účtovnej evidencie Mesta
Trenčianske Teplice, doplnil primátor mesta.
Uznesenie č. 64/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpísanie pohľadávky z účtovnej
evidencie Mesta Trenčianske Teplice voči nebohej Janke Vyslúžilovej, ktorá zomrela 08. 01.2014,
naposledy bytom SNP 121/2 v Trenčianskych Tepliciach vo výške 893,65 Eur z dôvodu, že
uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. 2 1D/136/2014-22 Dnot 40/2014 3114202637 zo dňa
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30.05.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2014 súd rozhodol, že zastavuje konanie vo
veci po poručiteľke Janke Vyslúžilovej, nakoľko poručlteľka zanechala majetok nepatrnej hodnoty
(24,31 Eur).
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

11.

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) na III.
štvrťrok 2016

Primátor uviedol, že tento materiál je pravidelne predkladaný na rokovanie MsZ. Týka sa
informácie o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za III. štvrťrok 2016 a na prípadné otázky
zodpoviejeho spracovateľ, Ing. Martin Ďud’ák.
K predmetnému materiálu neboli položené žiadne otázky ani vyslovené pripomienky, poslanci
pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 65/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za III. štvrťrok 2016.

o

plnení

H lasovanie:
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

12.

Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach
za školský rok 2015/2016

Primátor mesta oboznámil prítomných o každoročnom predkladaní hodnotiacich správ základnej
školy, materskej školy a základnej umeleckej školy a požiadal predsedníčku Komisie pre školstvo,
šport a kultúru Tatianu Drakovu o informácie k predkladaným hodnotiacim správam.
Tatiana Draková, predsedníčka komisie informovala, že hodnotiaca správa bola prerokovaná
na zasadnutí komisie aj za prítomnosti všetkých riaditeľov škôl, bez pripomienok. Záver z komisie je
odporučenie schváliť túto správu tak, ako je predložené a navrhnuté uznesenie.
Primátor mesta dal možnosť poslancom MsZ priamo sa spýtať riaditeľov škôl, ktorí boli
prítomní na rokovaní MsZ.
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Uznesenie č. 66/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

13.

Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za
školský rok 2015/2016

Primátor mesta uviedol ďalšiu hodnotiacu správu, tentokrát Základnej umeleckej školy
v Trenčianskych Tepliciach. Poznamenal, že ak by mali poslanci otázky, či pripomienky môže ich
zodpovedať priamo pani riaditeľka. Následne požiadal predsedníčku Komisie školstva, športu a kultúry
o krátke slovo k predmetnej správe.
Tatiana Draková, predsedníčka tejto komisie podala informáciu o tom, že hodnotiaca správa
bola prerokovaná na zasadnutí komisie aj za prítomnosti všetkých riaditeľov škôl, a bez pripomienok.
Záver z komisie je - schváliť túto správu tak, ako je predložené a navrhnuté uznesenie.
Poslankyňa Monika Pšenčíková poďakovala pani riaditeľke a aj pani učiteľkám za ich prácu
s deťmi a za všetku činnosť vedúcu k príprave koncertov detí pre občanov, ale aj hostí v meste.
Uznesenie č. 67/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej
školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

14.

Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2015/2016

Primátor uviedol poslednú hodnotiacu správu v dnešnom programe rokovania MsZ, ku ktorej
môžu poslanci položiť otázku prítomnej pani riaditeľke.
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Predsednícka Komisie pre školstva, športu a kultúry, Tatiana Draková podala informáciu o
tom, že hodnotiaca správa bola prerokovaná na zasadnutí komisie aj za prítomnosti pani riaditeľky,
bez pripomienok. Záver z komisie je - schváliť túto správu tak, ako je predložené a navrhnuté
uznesenie.
Uznesenie č. 68/XI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Hodnotiacu správu
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2015/2016
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
15.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:
•

Marián Takáč:
bol oslovený občanmi ohľadne starostlivosti mesta o chodníky, najmä tie, ktoré sa nachádzajú
na najviac používaných trasách, na sídlisku sú tiež v zlom stave, a napr. pri bývalom starom
mestskom úrade už spadli viaceré osoby,
tiež poukázal na vyrastajúcu trávu na dlaždiciach na Partizánskej ulici a pýtal sa na postup pri
riešení týchto problémov

•

Katarína M a rtin ková :
požiadala prim átora o ozrejm enie medíalizovaného rebríčka miest, kde naše mesto bolo
označené ako 9. najhoršie hospodáriace mesto
Oslovila ju pani Viera Brucker s požiadavkou, ako a či bude mesto riešiť ohrozenie je j majetku
strom am i z lesa.

Prim átor zodpovedal poslancom na ich interpelácie takto:
Ku chodníkom - investície do infraštruktúry boli predm etom poslaneckej diskusie, mesto
nemá kapacitu na opravu všetkých chodníkov, preto treba určiť priority a určiť
harm onogram práce a zaradiť to do rozpočtu na rok 2017. Ďalšou možnosťou by bolo
zapracovanie našich požiadaviek do stavebného povolenia pre ZSE, ktorá má v pláne prác
zakopanie všetkých vedení do zeme, ale to je potrebné predrokovať.
Burina na Partizánskej ul. - bude inform ovať riaditeľa TsM, ale tak ako sa občania starajú
o chodníky v zimnom období, je norm álne starať sa aj v ostatných obdobiach roka.
Pani Brucker - na výrub strom u je potrebný znalecký posudok na strom , nakoľko môže
ísť aj o subjektívny pocit občana. Tento zatiaľ na úrad nebol doručený.
Hospodárenie mesta - to to hodnotenie vykonáva mimovládna organizácia INECO,
problém om je interpretácia výsledkov ich ukazovateľov, resp. do hodnotenia berú

9

param etre len uzatvorených rokov. Bližšie to vysvetlil na príklade úveru na rekonštrukciu
verejného osvetlenia - plán na splatenie v roku 2015, avšak kvôli nadriadenému orgánu
bol zaplatený až v septem bri 2016, čo nebolo prenesené do základnej bilancie mesta, čím
mestu te n to údaj poškodil.
Prim átor dal do pozornosti aj iný ukazovateľ, a to čistý m ajetok na obyvateľa, kde
priem er Slovenska je 2000 Eur, pričom Mesto Trenčianske Teplice má tú to hodnotu 5350
Eur na obyvateľa.
Poslanec Roman K rištof odišiel z rokovacej miestnosti.
16.

Rôzne

Poslanec M arián Takáč položil otázku ohľadne rekonštrukcie budov na zníženie energetickej
náročnosti budov, išlo o budovu Mestského úradu a Technických služieb mesta. Aký je stav
rekonštrukcie, príp. kedy k nej dôjde?
Prim átor odpovedal, že k budove MsÚ je podpísaná zmluva, ale riadiaci orgán nám nariadil
opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie. Inform ácie ohľadne term ínu vyhlásenia nového verejného
obstarávania (december 2016) a doby obstarania (o 3 mesiace) doplnil prednosta MsÚ. Žiadosť
o finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy TsM bude podaná po vyhlásení ďalšej výzvy
v mesiaci december 2016, verejné obstarávanie už bolo vyhlásené. Realizácia rekonštrukcie sa
uskutoční len za podm ienky získania prostriedkov z EÚ fondov, dodal prim átor.
Poslankyňa D agm ar Ďatková odišla z rokovacej miestnosti.
Poslankyňa Katarína M artinková požiadala prim átora mesta o inform áciu pre občanov k
zavedeniu poplatku

za rozvoj, ktorý bol prerokovaný aj na pracovnom

stretnutí poslancov

a prim átora mesta.
Prim átor inform oval, že zákon je schválený, napriek tom u, že je „nedokonalý" a je len v
kom petencii mesta zavedenie, resp. nezavedenie poplatku, ktorý je v rozmedziach od 1 0 - 3 5 Eur/m 2.
Na základe výsledku pracovného stretnutia a zváženia všetkých okolností, mesto nebude zavádzať
te nto poplatok.
Poslanci D agm ar Ďatková a Roman K rištof vošli do rokovacej m iestnosti.
Poslanec M iloš Lutka odovzdal pam ätný list Teplických M echov a vyzbierané finančné
prostriedky

ako dar

pre

Základnú

umeleckú

školu v Trenčianskych

Tepliciach

so žiadosťou

o obnovenie akordeónového orchestra pani riaditeľke Dánke Fialovej.
Poslanec Peter Ďurina sa verejne aj v mene občanov chcel poďakovať pani M arte Megovej za
jej prácu pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčianskych Tepliciach, pánovi Jurajovi Škvarkovi
za jeho prácu pri reprezentovaní mesta, zamestnanom Technických služieb mesta Trenčianske
Teplice za úpravu cintorínov pred sviatkami a aj pešej zóny, poďakovanie patrí aj všetkým riaditeľom
škôl v meste, televíznem u štábu -

pani Kataríne Marjenkovej a pánovi Petrovi Bakošovi za ich

obetavú prácu pre vysielanie našej mestskej televízie, pani Vlaste Malíkovej, riaditeľke spoločnosti
Termia s.r.o. a nakoniec aj „fešným dievčatám " na Klientskom centre MsÚ za ochotu pri vybavovaní
klientov a ich požiadaviek.
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17.

Záver

Vzhľadom na to, že všetky body dnešného programu rokovania boli vyčerpané, primátor
ukončil toto zasadnutie. Zároveň pozval všetkých občanov, aby sa zapojili do akcie Kúpele v regióne,
ktorá umožňuje využiť 50 % zľavy na vstupy do bazénov a 10% zľavy na niektoré reštauračné služby.
Táto akcia trvá od 1. 12. 2016 do 28.02.2017.
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PhDij Štefan Š k u 11 é t y
primátor mesta

Ing. František S á d/é c k ý
prednosta MsJÚ

Overovatelia:

Ing. Katarína Holá

Ing. Marián Takáč

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 30. novembra 2016

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór
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Ing. Boris Ančin
Mgr. Tatiana Draková
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
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Ing. Katarína Holá
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Roman Krištof
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Mgr. Miloš Lutka
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JUDr. Katarína Martinková
Monika Pšenčíková
Pavol Sirotný
Ing. Marián Takáč
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