Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 3. februára 2016

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

Program:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Trenčianske Teplice
2 0 1 5 -2 0 2 4

3

Povinné prílohy k Žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a Žiadosti o poskytnutie dotácie
z MDVaRR SR

4.

Interpelácie

5.

Rôzne

6.

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 ospravedlnení sa poslanca Petra Ďurínu a hlavného kontrolóra mesta
Jozefa Zemka z neúčasti na dnešnom zasadnutí MsZ a o avizovanom neskoršom príchode
poslankyne Dagmar Ďatkovej. Primátor skonštatoval, že na základe prezenčnej listiny je prítomných
8 poslancov MsZ a MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslancov Borisa Ančina

a Miloša

Lutku,

za skrutátorky Zdenu

Bunčákovú a Annu Hudcovskú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Následne primátor predložil návrh programu

na dnešné rokovanie MsZ, ku ktorému neboli

vznesené žiadne pripomienky, a preto poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh programu.
Uznesenie č. 13/11/2016
Mestské zastupiteľstvo

v Trenčianskych

Tepliciach

zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

1

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.

2.

Schválenie Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta
Trenčianske Teplice 2015 - 2024

Primátor mesta k tomuto materiálu uviedol nasledovné. Program hospodárskeho rozvoja
asociálneho rozvoja mesta Trenčianske Teplice (ďalej len PHRASR) bol spracovaný na základe
zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014
Z.z., ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta ako strednodobý
programový dokument, obsahujúci analýzu východiskovej situácie mesta, hlavné smery jej vývoja,
ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života mesta. Súčasťou
programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy,
týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania
predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní PHRSR boli rešpektované zásady regionálnej
politiky Vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä
v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).
PHRASR sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na
sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta Trenčianske Teplice, ktorý je možné na
základe výsledkov ročného hodnotenia priebežne aktualizovať a dopĺňať, dodal primátor.

Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, preto pristúpili k hlasovaniu za návrh
uznesenia.
Uznesenie č. 14/11/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a sociálneho rozvoja Mesta Trenčianske Teplice 2015 - 2024.

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

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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Plán

hospodárskeho

rozvoja

3.

Povinné prílohy k Žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a Žiadosti
o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR

Tento materiál predložil primátor mesta. Informoval prítomných o opätovnej príprave a
predložení projektu „Polyfunčkný objekt Pro Salute, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba
a prístavba objektu nemocnica“ na rekonštrukciu bývalej budovy nemocnice na nájomné byty tak, ako
to bolo aj v minulom roku. Touto rekonštrukciou by sa nielen revitalizovala samotná budova, mesto by
získalo ďalších 25 nájomných bytov, ale by sa aj skrášlila ďalšia časť širšieho centra nášho mesta.
Doplnil ešte o informáciu o vyčlenení finančných prostriedkov predsedu vlády SR na podporu
nájomných bytov i o skrátení doby splatnosti úveru zo ŠFRB po dobu 20 rokov. Následne primátor
otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa D agm ar Ďatková vošla do rokovacej miestnosti (počet poslancov 9).

Do diskusie sa zapojil poslanec Marián Takáč s otázkou, čo v prípade ak je zmluva o budúcej
kúpnej zmluve viazaná na cca 1 mil. Eur a mesto dostane len 2/3 finančných prostriedkov?

Prednosta MsÚ odpovedal na otázku poslanca Mariána Takáča, že takáto situácia je možná,
ale k podpisu zmluvy sa pristúpi až v prípade poskytnutia 100% žiadanej sumy zo ŠFRB, ako aj
MDVaRR SR.
Primátor mesta len doplnil, že doposiaľ sa ani iné obce a mestá nestretli s takýmto prípadom.
Ešte podal krátku informáciu o skladbe bytov v tomto objekte - 1, 2 a 3-izbové, ktoré nepresiahnu
celkový priemer 51 m2.
Po ukončení diskusie primátorom poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 15/11/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zámer realizovať kúpu 25 obecných
nájomných bytov v objekte súpisné číslo 280, parcelné číslo registra „C“ 8/3 umiestneného v
katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi
Mestom Trenčianske Teplice, M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 00312088, DIČ:
2021080050 ako budúcim kupujúcim a spoločnosťou MANO INVEST, a.s., Ivanská cesta 15/A, 821 04
Bratislava, IČO: 47 239 239, DIČ: 2023531576, IČ DPH: SK 2023531576 ako budúcim predávajúcim v
ktorej budú upravené podmienky uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy na kúpu 25 obecných nájomných
bytov, ktoré budú vybudované v nehnuteľnosti, súpisné číslo: 280, druh stavby: Iná budova, na
pozemku: parcelné číslo registra „C“ 8/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1451 m2
nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice, evidovaného na LV č. 2426 pre
k.ú. Trenčianske Teplice, za podmienok, že mestu bude poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a podpora (úver) zo ŠFRB.
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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.

Uznesenie č. 16/11/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a)

investičný zám er - kúpa obecných nájomných bytov v polyfunkčnom dome:

investičný zám er Mesta Trenčianske Teplice realizovať kúpu obecných nájomných bytov v
polyfunkčnom dome stavby „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba,
nadstavba a prístavba objektu nemocnica“, v počte 25 b.j., ktoré budú zhotovené v bežnom štandarde
podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení zákona č. 277/2015 Z. z. a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.. Nájomné byty budú vybudované v polyfunkčnom
dome stavby, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor,
na liste vlastníctva č. 2426 vedenom pre okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice, katastrálne územie
Trenčianske Teplice ako stavba so súpisným číslom 280, druh stavby: Iná budova, popis stavby:
Budova, postavená na pozemku registra C KN parcela č. 8/3, výmera: 1451 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na liste vlastníctva č. 2426, situovanom v katastrálnom
území Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, na základe Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve od spoločnosti MANO INVEST a.s., so sídlom: Ivánska cesta 15/A, 821 04 Bratislava,
IČO: 47 239 239, DIČ: 2023531576, IČ DPH: SK 2023531576,

b)

účel, na ktorý bude žiadaná:

Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) - U413 - kúpa nájomných
bytov v polyfunkčnom dome na základe zmluvy o budúcej zmluve,
Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej
len „MDV a RR SR“) - kúpa nájomných bytov v polyfunkčnom dome na základe zmluvy o budúcej
zmluve,

c)
spôsob financovania kúpy 25 obecných nájomných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO
SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“:
úver zo ŠFRB na kúpu obecných nájomných bytov v polyfunkčnom dome vo výške 60% z
obstarávacej ceny Nájomných bytov, t.j. vo výške 654 000,- EUR,
dotácia z MDV a RR SR na kúpu obecných nájomných bytov v polyfunkčnom dome vo výške
40% z obstarávacej ceny Nájomných bytov, t.j. vo výške 436 000,- EUR.
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d)

predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB

predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory z prostriedkov ŠFRB na kúpu 25
nájomných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba,
nadstavba a prístavba objektu nemocnica“, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného
úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.2426 vedenom pre okres Trenčín, obec
Trenčianske Teplice, katastrálne územie Trenčianske Teplice ako stavba so súpisným číslom 280,
druh stavby: Iná budova, popis stavby: Budova, postavená na pozemku registra C parcelné číslo 8/3,
druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria o výmere 1451 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2426
pre k. ú. Trenčianske Teplice, vo výške 654.000,- EUR (60% Obstarávacej ceny).

e)

predloženie žiadosti o dotáciu z MDV a RR SR

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z MDV a RR SR na kúpu kúpu 25 nájomných bytov
v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba
objektu nemocnica“, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín, katastrálny
odbor, na liste vlastníctva č.2426 vedenom pre okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice, katastrálne
územie Trenčianske Teplice ako stavba so súpisným číslom 280, druh stavby: Iná budova, popis
stavby: Budova, postavená na pozemku registra C parcelné číslo 8/3, druh pozemku: Zastavené
plochy a nádvoria o výmere 1451 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2426 pre k. ú. Trenčianske
Teplice, vo výške 436.000,- EUR (40% Obstarávacej ceny).

f)
Súhlas s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platné v čase podania
žiadosti na kúpu 25 nájomných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske
Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“, ktorá je zapísaná v katastri
nehnuteľností Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.2426 vedenom pre
okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice, katastrálne územie Trenčianske Teplice ako stavba so
súpisným číslom 280, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Budova, postavená na pozemku registra
C parcelné číslo 8/3, druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria o výmere 1451 m2, zapísaný na
liste vlastníctva č. 2426 pre k. ú. Trenčianske Teplice.

g)
Predmet záložného práva, resp. zabezpečenie záväzku Mesta Trenčianske Teplice voči ŠFRB
25 obstarávanými nájomnými bytmi, ktoré sa realizujú podľa stavebného povolenia č.
6165/457/B W S /2009 vydané Mestom Trenčianske Teplice ako miestne príslušným stavebným
úradom úradom zo dňa 06.05.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2009 v znení
rozhodnutia Mesta Trenčianske Teplice ako miestne príslušného stavebného úradu č.
330/26/BVDS/2015 zo dňa 19.01.2015 a právoplatného dňa 21.01.2015, ktorým bola povolená zmena
stavby pred dokončením, v polyfunkčnom dome stavby „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE,
Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“, ktorá je zapísaná v
katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.2426
vedenom pre okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice, katastrálne územie Trenčianske Teplice ako
stavba so súpisným číslom 280, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Budova postavená na
pozemku registra C parcelné číslo 8/3, druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria o výmere 1451
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2426 pre k. ú. Trenčianske Teplice,

h)

súhlas s prijatím záväzku Mesta Trenčianske Teplice
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dodržať nájomný charakter bytov v polyfunkčnom dome stavby „Polyfunkčný objekt PRO
SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ po dobu lehoty
splatnosti úveru zo ŠFRB, najmenej však po dobu 20 rokov,
zriadiť záložné právo na nájomné byty v polyfunkčnom dome stavby „Polyfunkčný objekt PRO
SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ v prospech
ŠFRB vrátane podielu na pozemku pod polyfunkčným domom,
dodržať pri prenájme nájomných bytov v bytovom dome stavby „Polyfunkčný objekt PRO
SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ ustanovenia
osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní),
zriadiť záložné právo na dodržanie nájomného charakteru bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt
PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ v prospech
MDVRR SR.

i)
zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice, počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB, počnúc rokom, v ktorom je žiadosť o úver podaná, vyčleniť minimálne 3
splátky úveru pre ŠFRB a záväzok Mesta Trenčianske Teplice vyčleňovať v budúcich rokoch finančné
prostriedky v rozpočte Mesta na splátky úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru
zo ŠFRB počas celej doby jeho splatnosti.

j)

financovanie z vlastných zdrojov z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice vo výške 1,00 EUR.

a so všetkým vyššie uvedeným v ods. a) až j) súhlasí.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

4.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa nikto z prítomných poslancov nezapojil.

5.

Rôzne

Do bodu Rôzne sa nikto z prítomných poslancov nezapojil.
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6.

Záver

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval prítomným
poslancom za ich účasť, a dnešné zasadnutie MsZ u k o n č il.

Overovatelia

Ing. Boris Ančin

Mgr. Miloš Lutka

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 3. februára 2016

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

/

Ing. Boris Ančin
Mgr. Tatiana Draková
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Katarína Holá
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
Monika Pšenčíková

—

k

Pavol Sirotný
—

Ing. Marián Takáč

