Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 20. januára 2016

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 z o dňa 15. 12. 2015

3.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

4.

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou
zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na webovej stránke mesta Trenčianske Teplice

5.

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

6.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2015

7.

Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2016 - 2018
a rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016

8.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice

9.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení výšky dotácie z originálnych
kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice

10. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemkov KN_C pare. č. 2360/5, 2360/6, 2360/7, 2360/8 a novovytvorených pozemkov KN_C
pare. č. 2341/2 a 2360/1
11. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemkov KN_C pare. č. 2360/11 a KN_E pare. č. 2338, 2339, 2340 a 2341
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.
Primátor informoval o ospravedlnení sa poslanca Borisa Ančina a avizovanom neskoršom
príchode poslancov Tatiany Drakovej a Petra Ďurinu. Primátor skonštatoval, že
na základe
prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov MsZ a MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslancov Katarínu Holú a Mariána Takáča, za skrutátorky Martinu
Fialovú a Annu Hudcovskú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.
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. 1/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za : 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

Poslanec Peter Ďurína vošiel do rokovacej miestnosti. (Počet poslancov 9).

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 15. 12. 2015

Primátor uviedol, že tento materiál predkladá hlavný kontrolór mesta. JUDr. Jozef Zemko
stručne informoval o stave prijatých uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, preto pristúpili k hlasovaniu za návrh
uznesenia.
Uznesenie č. 2/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 15. decembra 2015.

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

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

3.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 bol predložený
hlavným kontrolórom JUDr. Jozefom Zemkom v dvoch častiach - kontrolná činnosť a ostatná činnosť.
Ak by mali poslanci nejaké návrhy na kontrolu, tieto zapracuje do návrhu, dodal kontrolór mesta.
Uznesenie č. 3/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra na I. polrok 2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

4.

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti
s povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok na webovej stránke
mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi mesta. JUDr. Jozef Zemko krátko
informoval prítomných o vykonanej kontrole na základe Plánu HK na II. polrok 2015 a oboznámil ich
s jej výsledkom - odporúčaním zaviesť jednotný mechanizmus číslovania zmlúv.

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Monika Pšenčíková s požiadavkou na doplnenie správy a
určenie termínu na vykonanie odporučenia, napr. od 01. 01. 2016.
Hlavný kontrolór informoval o prerokovaní jeho odporúčania so zamestnankyňou mesta Ing.
Hudcovskou.

Uznesenie č. 4/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s povinnosťou zverejňovania zmlúv, faktúr,
objednávok na webovej stránke mesta Trenčianske Teplice.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

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

Po udelení slova pánom primátorom hlavný kontrolór predložil túto správu. Išlo
o inventarizáciu pokladne a pokladničnej hotovosti vykonanú na základe Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016. Kontrolou nebol zistený rozdiel peňažných prostriedkov,
doplnil JUDr. Zemko.

Uznesenie č. 5/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku mimoriadnej
inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Poslankyňa Tatiana Draková vošla do rokovacej miestnosti. (Počet poslancov 10).

6.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za
rok 2015

Primátor otvoril ďalší bod dnešného programu rokovania. Odovzdal slovo predkladateľovi
materiálu JUDr. Jozefovi Zemkovi, ktorý uviedol, že v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení predložil správu - sumár jeho činností vykonaných počas celého roku 2015.
Uznesenie č. 6/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2015.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2016 - 2018
a rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016

Primátor informoval o predloženom

materiály, ktorý sa pripravuje v zmysle príslušných

zákonov na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu na rok 2016 je záväzným rozpočtom

na príslušný

kalendárny rok 2016, pričom rozpočet na roky 2017 a 2018 je orientačný a bude sa spresňovať
v ďalších rozpočtových rokoch. Návrh rozpočtu

na rok 2016 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch

hospodárenia v uplynulých rokoch a vychádza z doteraz známych skutočností, zo zmien v oblasti
financovania školstva (navýšenie miezd o 4%), výšky podielových daní a nadväzuje na predpokladané
príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov mesta. Súčasťou tohto návrhu uznesenia je odborné
stanovisko hlavného kontrolóra mesta. V zákonom stanovenej lehote neboli vznesené pripomienky
k predloženému návrhu rozpočtu, doložil primátor mesta.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Monika Pšenčíková, ktorá uviedla, že finančná komisia
odporučila schváliť tento návrhu rozpočtu. Požiadala o informáciu k navrhovanej sume parkovného
58 000,- Eur, aký bol príjem z parkovania v minulom roku a či sa bude táto suma parkovaného
upravovať?

Na otázku poslankyne Moniky Pšenčíkovej odpovedal Ing. Martin Ďuďák, zamestnanec MsÚ,
ktorý uviedol, že v minulom roku bol príjem z parkovného 51 000,- Eur. Navrhovaná suma je
minimálnou plánovanou sumou, dodal.
Primátor odpovedal na otázku o úprave výšky parkovného. Je pravdepodobné, že výška
parkového sa bude meniť v súvislosti so sezónnosťou (leto, zima), tak ako aj zohľadnenie dĺžky
parkovania návštevníkov.
Poslanec Peter Ďurina podotkol, že si osobne myslí, že táto suma parkovaného bude vyššia
ako je rozpočtovaná, nakoľko je otvorené Kúpalisko Zelená žaba a aj vzhľadom na celoročnú
plánovanú prevádzku bazénu.
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Uznesenie č. 7/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)

schvaľuje

Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácii mesta:
- Bežné príjmy celkom 3 090 795 €
- Bežné výdavky celkom 2 348 117 €
- Kapitálové príjmy celkom 30 000 €
- Kapitálové výdavky celkom 29 000 €
- Príjmy fin. operácií celkom 0 €
- Výdavky fin. operácií celkom 736 806 €
b)
berie na vedomie
- Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2017 - 2018
c)
berie na vedomie
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k rozpočtu mesta na rok 2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: O

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

8.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice

Primátor k predloženému návrhu VZN uviedol, že zmenou a doplnením legislatívy, ktorá sa
týka poskytovania dotácií z verejných prostriedkov je potrebné novelizovať doteraz platné VZN č.
1/2005 o poskytnutí finančných dotácií z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice a VZN č. 5/2006, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 o poskytnutí finančných dotácií z rozpočtu mesta Trenčianske
Teplice.
Návrh VZN č stanovuje v zmysle platnej legislatívy, podmienky poskytovania finančných dotácií z
rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, vymedzuje okruh subjektov
a upravuje postup pri poskytovaní dotácií. Určuje kompetencie pri schvaľovaní dotácií, formu
poskytnutia dotácií, kritéria na poskytnutie dotácií a zúčtovanie poskytnutých dotácií z finančných
prostriedkov mesta.
Návrh VZN bol prerokovaný v Komisii školstva, športu a kultúry pri MsZ a v zmysle zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke mesta a v tomto čase neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky, doplnil primátor.
Primátorove slová o prerokovaní v komisii potvrdila aj predsedníčka Tatiana Draková, ktorá
zároveň predložila návrh uznesenia na určenie komisie, ktorá bude posudzovať doručené žiadosti
o dotáciu.
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Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 8/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016
o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice.

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

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 9/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Komisiu školstva, športu a kultúry pri
MsZ v Trenčianskych Tepliciach ako príslušnú komisiu, v ktorej kompetencii je posudzovanie žiadostí
o dotáciu v zmysle VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov
Mesta Trenčianske Teplice.

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

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
9.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení výšky dotácie
z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej
umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu dnešného programu predložil primátor. V zmysle zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je mesto, v ktorom sídli základná umelecká
škola, jazyková škola, materská škola alebo školské zariadenia, povinné vypracovať všeobecne
záväzné nariadenie, v ktorom určia výšku dotácie z originálnych kompetencií na príslušný kalendárny
rok na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa v uvedených školách a školských zariadeniach.
Ročná výška poskytnutých finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia závisí od
objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane fyzických osôb. Daný objem
finančných prostriedkov je násobkom koeficientov určených M Š W a Š SR s počtom žiakov/detí
uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roku (platí pre ZUŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ), a s počtom detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom
na území mesta podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje (platí
pre CVČ).
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Návrh VZN bol prerokovaný v Komisii školstva, športu a kultúry pri MsZ aj v Komisií pre
financie a majetok pri MsZ a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta bez doručených pripomienok,
doplnil primátor.
Poslankyňa Monika Pšenčíková požiadala, aby bola do budúcna do materiálov s návrhmi VZN
zapracovaná informácia o vznesení alebo nevznesení pripomienok.
Uznesenie č. 10/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2016 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
10.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného
majetku mesta - pozemkov KN_C pare. č. 2360/5, 2360/6, 2360/7,2360/8
a novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2341/2 a 2360/1

Pani Eva Holmanová, bytom Trenčianske Teplice vo svojej žiadosti o kúpu pozemkov zo dňa
2 2 .1 0 .2 0 1 5 požiadala Mesto Trenčianske Teplice o odpredaj pozemkov na Červených Kopaniciach
za účelom výstavby rodinného domu, informoval primátor. Celková výmera týchto pozemkov
predstavovala výmeru 3770 m2.
Žiadosť o odpredaj vyššie uvedených pozemkov bola predmetom rokovania komisie pre
financie a majetok dňa 30. 11. 2015, ktorá odporučila najskôr odčleniť z pozemkov KN_C pare. č.
2341/2 a pare. č. 2360/1 časti pozemkov, na ktorých je cesta a dať vypracovať znalecký posudok na
určenie minimálnej kúpnej ceny za odpredaj pozemkov. Následne odpredať pozemky podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - formou obchodnej verejnej súťaže.
Žiadateľka dodatočne upresnila svoju žiadosť o kúpu pozemkov a uviedla, že pozemky KN_C
pare. č. 2360/11 a pozemky KN_E pare. č. 2338, pare. č. 2339, pare. č. 2340 a pare. č. 2341 nemá
záujem odkúpiť. Na základe geometrického plánu a upresnenia žiadosti o kúpu pozemkov žiadateľkou
sa výmera odpredávaných pozemkov znížila na výmeru 2033 m2.

Uznesenie č. 11/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemkov KN_C:
pare. č. 2360/5 - ostatné plochy o výmere 267 m2,
pare. č. 2360/6 - ostatné plochy o výmere 333 m2,
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pare. č. 2360/7 - ostatné plochy o výmere 300 m2,
pare. č. 2360/8 - ostatné plochy o výmere 265 m2
a novovytvorených pozemkov na základe geometrického plánu:
pare.č. 2341/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2
pare. č. 2360/1 - ostatné plochy o výmere 736 m2,
zapísaných na LV č. 1 vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor Trenčín,
k. ú.
Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice obchodnou verejnou súťažou podľa
ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Pozemok KN_C pare. č. 2341/2 - zastavané plochy a nádvoria je vedený na LV č. 1 o výmere
192 m2 a pozemok KN_C pare. č. 2360/1 - ostatné plochy je vedený na LV č. 1 o výmere 1721 m2.
Na základe geometrického plánu č. 36304425-018/2015 zo dňa 08. 12. 2015 vyhotoviteľa Geodetická
služba, s. r. o. Trenčín, Moyzesova 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 304 425, vyhotoveného Ing. Erikou
Oláchovou bol od pozemku KN_C pare. č. 2341/2 odčlenený diel pozemku č. 2 o výmere 60 m2 a od
pozemku KN_C pare. č. 2360/1 bol odčlenený diel pozemku č. 3 o výmere 985 m2, čím sa znížila
pôvodná výmera týchto pozemkov. Z dielov pozemkov 2 a 3 vznikol novovytvorený pozemok KN_C
pare. č. 2360/95 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1045 m2, ktorý zostáva vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice.
2/ na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľností - pozemkov pare. č. 2360/5, pare. č.
2360/6, pare. č. 2360/7, pare. č. 2360/8 a novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2341/2, pare. č.
2360/1 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy“.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
11.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného
majetku mesta - pozemkov KN_C pare. č. 2360/11 a KN_E pare. č. 2338, 2339,
2340 a 2341

Ing. Andrej Blaho, bytom Červené Kopanice 3, Trenčianske Teplice listom zo dňa13. 05. 2015
požiadal Mesto Trenčianske Teplice o odpredaj pozemkov na Červených Kopaniciach za účelom
výstavby rodinného domu. Celková výmera týchto pozemkov predstavuje výmeru 692 m2.
Žiadosť o odpredaj vyššie uvedených pozemkov bola predmetom rokovania komisie pre
financie a majetok dňa 28. 09. 2015 a 30. 11. 2015, ktorá odporučila odpredať pozemky podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - formou obchodnej verejnejsúťaže.
Uznesenie č. 12/1/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemkov:
KN_C pare.č. 2360/11 - ostatné plochy o výmere 255 m2 vedeného na LV č. 1 a pozemkov KN_E:
pare. č. 2338 - orná pôda o výmere 40 m2,
pare. č. 2339 - orná pôda o výmere 129 m2,
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pare. č. 2340 - orná pôda o výmere 105 m2,
pare. č. 2341 - orná pôda o výmere 163 m2
vedených na LV č. 2435, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice
obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
2/ na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľností - pozemku KN_C
pare. č.2360/11
a
pozemkov KN_E pare. č. 2338, pare. č. 2339, pare. č. 2340 a pare. č. 2341 onajvhodnejší návrhna
uzatvorenie kúpnej zmluvy“ .
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
12.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili:
poslankyňa Monika Pšenčíková s požiadavkou na zaujatie stanoviska primátora k rozhovoru
zverejneného v tlači s pánom Nágelom ohľadne presunu AFF do Košíc. Zaujíma sa o to, pretože sa to
dotklo nielen jej, ale aj občanov nášho mesta a neurobilo to pre naše mesto dobré meno aj vzhľadom
na údaje o neinvestovaní mesta do festivalu.
poslanec Marián Takáč bol oslovený občanmi ohľadne riešenia situácie pri OD Termál
a prejazdu automobilov cez zeleň
poslankyňa Katarína Martinková sa pýtala aj za občanov na časový horizont opravy telocvične
a spojovacej chodby v základnej škole.
Primátor hneď odpovedal na jednotlivé interpelácie poslancom takto:
1.

Poslankyni Monike Pšenčíkovei - svoje stanovisko k AFF už poskytol. Občania i ostatní ľudia
sú klamaní a zavádzaní z dôvodu neuvedenia pravej príčiny odchodu festivalu. Tiež sa viacerí
dopytujú, čo mesto urobilo pre zachovanie festivalu. Mesto Trenčianske Teplice urobilo všetko
pre to, aby bol tento festival v Trenčianskych Tepliciach zachovaný. Povedal, že žiadne iné
mesto s takou veľkosťou, rozpočtom a možnosťami by neinvestovalo také veľké množstvo
finančných prostriedkov do Art Film Festu ako práve naša samospráva. Pre ilustráciu uvádol
zoznam finančných prostriedkov, ktoré za posledné roky mesto investovalo v súvislosti s
podporou tohto filmového festivalu:
- Kompletná digitalizácia a nové ozvučenie kina (70.000 €)
- Nová vzduchotechnika kina a ďalšieho zázemia AFF (30.000 €)
- Výmena sedenia v kine (24.000 €)
- Nový Most slávy ( 30.000 €)
- Rekonštrukcia amfiteátra (40.000 €)
- Každoročná dotácia na úrovni (20.000 €) i každoročné bezplatné ubytovanie pre všetkých
registrovaných študentov. K spomínanému vybudovaniu ďalšej kinosály uviedol, že naša
samospráva by musela okresať ostatné akcie, finančné možnosti na takúto výstavby by bolo
možné čerpať zo štátu alebo od súkromných sponzorov. Bolo by vhodné spomenúť aj tú
negatívnu stránku, a to dlžoby jednotlivým podnikateľom v meste za poskytovanie ubytovania
či iné služby.
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2.
3.

Primátor ukončil dobrou správou, a to, že zakladateľ festivalu pán Peter Hledík zostáva
v našom meste, a vzhľadom na spoločný pocit „záväzku“ pána Hledíka, ako aj primátora
pripravujú alternatívu festivalu.
Poslancovi Mariánovi Takáčovi o tomto probléme vie, dnes bola zhotovená
fotodokumentácia a táto situácia aj so zásobovaním sa bude riešiť s majiteľom budovy.
Poslankyni Kataríne Martinkovei - mesto vie a rieši túto situáciu. Ohľadne spojovacieho
krčka mesto podalo žiadosť o finančné prostriedky ešte v roku 2015, v priebehu mesiaca
február by mal byť znám y výsledok, v prípade neúspechu, sa bude situácia riešiť z našich
finančných prostriedkov. K problému telocvične - riaditeľ školy žiadal pomoc aj z Ministerstva
školstva, žiaľ bez úspechu. Podľa jeho informácií bude v mesiaci február bude možnosť
čerpať finančné prostriedky na športoviská z modernizačného fondu, doložil primátor.

13.

Rôzne

V tomto bode poslanec Peter Ďurina vyzdvihol zakladateľa festivalu pána Petra Hledíka
a súhlasil s primátorom.
Poslanec Miloš Lutka chcel apelovať na občanov najmä na sídlisku pri zdravotnom stredisku,
aby rešpektovali stĺpiky zabraňujúce vstupu na chodník a tiež i zeleň a nejazdili po nej automobilmi.
Primátora mesta zablahoželal touto cestou pánovi Petrovi Hledíkovi k jeho nastávajúcemu
životnému jubileu 70. rokov veľa zdravia a všetkého dobrého a poďakoval za jeho prácu v rámci AFF
a k odhodlaniu robiť ďalší festival v našom meste.
Záver

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval prítomným
poslancom účasť, a dnešné zasadnutie MsZ u k o n č il.
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 20. januára 2016

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór

ing. Boris Ančin

Ing. Dagmar Datková
Peter Ďurina

V.

Ing. Katarína Holá
Roman Krištof
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