Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 15. júna 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 zo dňa 30. marca 2016

3.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č.x/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčianske
Teplice
5.

Návrh

Všeobecne

záväzného

nariadenia

Mesta

Trenčianske

Teplice

č.

xx/2016

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za
sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske

Teplice č. x/2016 o dočasnom

parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske
Teplice
7. Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015
8.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemku KN_E pare. č. 2614/2

9.

Zriadenie

práva

vecného

bremena

na

pozemku

KN_C

pare.

č.

550/4

pri

stavbe

TN_Trenčianske Teplice TS Thermal, TS, NNK, k. ú. Trenčianske Teplice
10. Návrh na zámenu podielu 1/33-iny na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 a pozemku KN_C pare.
č. 1537/7 v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.
11. Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti Technokom, s.r.o. Trenčianske Teplice
12. Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach

na zmenu

rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení - „Obnova Mestského úradu“
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13. Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach

na zmenu

rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení - „Rekonštrukcia strechy objektu telocvične ZŠ“
14. Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach

na zmenu

rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení -

„Osobné motorové vozidlo na podporu poskytovania

sociálnej služby - opatrovateľskej služby“
15. Refinancovanie zostatkov investičných úverov Mesta Trenčianske Teplice
16. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za I. štvrťrok 2016
a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok
2016
17. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2015
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. 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 Mariána Takáča z neúčasti na dnešnom
zasadnutí MsZ a o meškaní poslancov Tatiany Drakovej a Pavla Sirotného. Primátor skonštatoval, že
na základe prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov MsZ a MsZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslankyňu
Moniku Pšenčíkovú a poslanca Petra Ďurinu, za
skrutátorky Martinu Fialovú a Annu Hudcovskú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Následne sa primátor spýtal prítomných poslancov, či majú nejaké pripomienky k
predloženému návrhu programu na dnešné rokovanie MsZ. Keďže k návrhu programu neboli
vznesené žiadne pripomienky, poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh programu.
Uznesenie č. 32/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.
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2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 30. marca 2016

Primátor mesta odovzdal slovo predkladateľovi materiálu JUDr. Jozefovi Zemkovi. Hlavný
kontrolór mesta stručne informoval o stave jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov
neprihlásil, preto pristúpili k hlasovaniu za návrh uznesenia.
Uznesenie č. 33/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 30. marca 2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

3.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta uviedol, že súčinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z.
z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorý umožňuje, z dôvodu ochrany verejného poriadku, mestám obmedziť a
zakázať prostredníctvom VZN používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1, T1 na
svojom území.
Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie pyrotechnických
výrobkov na území mesta a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých podmienok občanov
pred ich možným narušením spôsobeným hlukom z používania zábavnej pyrotechniky. Kontrolu
dodržiavania VZN bude vykonávať mestská polícia.
Návrh VZN bol v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený
na úradnej tabuli mesta , ale neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky od fyzických ani
právnických osôb.

Uznesenie č. 34/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske teplice č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske
Teplice. 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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4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Trenčianske Teplice.
Materiál predkladal primátor mesta. Prítomných poslancov a prítomných informoval, že dňa
01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch. V zmysle tohto zákona je mesto do 30.
júna 2016 povinné uviesť všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi do súladu s týmto právnym predpisom.
Cieľom
zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom
hospodárstve. Zákonom sa sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú
skládkovaním, úprava a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych
vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a
uplatňovanie rozšírenej zodpovedností výrobcov a dovozcov.
Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, triedenými zložkami komunálnych
odpadov, biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na území mesta s cieľom zabezpečiť
ochranu zdravých životným podmienok obyvateľov mesta a životného prostredia v meste.
Návrh VZN bol v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený na
úradnej tabuli mesta. V určenej lehote neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky od fyzických ani
právnických osôb.
Po lehote bola vznesená pripomienka občana mesta, v zmysle ktorej navrhujeme doplniť pre
lepšiu zrozumiteľnosť občanov v § 14b text „rastlinného pôvodu“ v bode 11, ktorý bude
predložený ako pozmeňovací návrh. V druhej časti bol návrh na podporu separovania formou zliav.
Primátor odpovedal na tento návrh, že je ho možné aplikovať len na rodinné domy a tiež i tým,
že náklady na vývoz odpadu na jednu osobu sú vyššie ako je stanovený poplatok za komunálny
odpad na občana.
Primátor podal pozmeňovací návrh - doplniť do časti IV. §7 do bodu č. 7 vetu ohľadne
porušenia zákazu ukladania odpadu do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
V
diskusii apeloval poslanec Peter Ďurina na občanov a na triedenie odpadu podľa
jednotlivých komodít a tiež aj na stláčanie plastových fliaš z dôvodu rýchleho naplnenia kontajnera.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Pozmeňovací návrh pána Repu:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh - doplniť do bodu 11,
§ 14b text „rastlinného pôvodu“, ktorý bude celý znieť takto:
„Kompostovať možno: kvety, trávu lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku,
hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla rastlinného pôvodu, škrupiny z orechov, vlasy, chlpy, potraviny rastlinného
pôvodu po záručnej dobe alebo inak zhodnotené“.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňovací návrh prijatý.
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Pozmeňovací návrh pána primátora:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňovací návrh - doplniť do časti IV.
§7 do bodu č. 7 za pôvodný bod vetu: „V prípade porušenia tohto zákazu si Mesto vyhradzuje právo
označiť takúto nádobu informáciou o porušení tohto VZN, prípadne túto nádobu vynechať
z pravidelného intervalu zberu zmesového komunálneho odpadu.“
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňovací návrh prijatý.
Hlasovacie za návrh VZN ako celok:
Uznesenie č. 35/VI/2016
Mestské

zastupiteľstvo

v Trenčianskych

Tepliciach

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Trenčianske Teplice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady
a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Trenčianske Teplice

Primátor stručne oznámil k predloženému materiálu, že z dôvodu zmien a dodatkov príslušnej
legislatívy - zákona č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní a na základe písomného usmernenia z MPSVR SR, je nutné aktuálne
zmeny premietnuť do VZN.
Nakoľko zmeny tvoria podstatnú časť celého obsahu pôvodného VZN
č. 2/2012, návrh nového VZN č. xx/2016 sa predkladá v úplnom znení kvôli lepšej orientácii.
V
zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh
VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky.
V diskusii sa prihlásila poslankyňa a predsedníčka Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci Katarína
Holá, ktorá uviedla, že predmetný návrh VZN bol predmetom rokovania tejto komisie. Komisia
odporučila Mestskému zastupiteľstvu navrhované VZN schváliť.
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Uznesenie č. 36/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 5/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady
a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriad’ovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske
Teplice.

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

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

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

Predkladateľom tohto materiálu bol primátor mesta. K materiálu uviedol, že vzhľadom na
realizačnú prax a skúsenosti z nej Mesto Trenčianske Teplice v predloženom materiáli navrhlo upraviť
sadzby za užívanie vymedzených úsekov, t. j. výšku parkovného spojeného s časovým vymedzením
a zavedenie nonstop platby za parkovanie na vyhradených miestach. Podal doplňujúci návrh na
vloženie do čl. III bodu č. 1 f) Štúrovu ul.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh
VZN zverejnený na úradnej tabuli i webovej stránke mesta. V zákonom stanovenej lehote neboli
k tomuto návrhu VZN Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice doručené žiadne
pripomienky.
V diskusii sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Doplňujúci návrh pána primátora:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje doplňujúci návrh - do čl. III bodu č. 1
vložiť nové písmeno v tomto znení: f) Štúrovu ul..

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

Na základe hlasovania poslancov bol doplňujúci návrh prijatý.
Hlasovanie za návrh VZN ako celok:
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Uznesenie č. 37/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie č. 12/XII/2014 zo dňa 11. 12.2014,
2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 6/2016 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske
Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

7.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015

Primátor mesta predložil ďalší bod dnešného programu. Podal informáciu o tom, že Záverečný
účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015 bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli Mesta Trenčianske.
V
desať dňovej lehote, v ktorej mohli fyzické a právnické osoby predmetný materiál
pripomienkovať, nebola na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach uplatnená žiadna písomná
pripomienka.
Dňa 30.05.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre financie, hospodárstvo a majetok, kde
bol návrh Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015 predložený na prerokovanie.
Komisia hospodárenie mesta a záverečný účet mesta za rok 2015 odporučila MsZ schváliť bez
výhrad.
Súčasťou materiálu na prerokovanie je Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice a Správa nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky za rok 2015.
Primátor odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi. JUDr. Jozef Zemko stručne predložil svoje
odborné stanovisko, v ktorom odporúča MsZ návrh záverečného účtu schváliť tak, ako je uvedené
v návrhu uznesenia.
Poslankyňa Monika Pšenčíková sa zaujímala o určité položky záverečného účtu, na ktoré jej
hneď odpovedal ekonóm Martin Ďuďák.
Uznesenie č. 38/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 2015,
- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015.
b) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie a Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2015 bez výhrad.
2. Usporiadanie finančných prostriedkov v sume 5 494,41 € nasledovne:
-prevod do rezervného fondu mesta vo výške 5 494,41 €.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 8
Za : 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Peter Ďurina vyšiel z rokovacej miestnosti.

8.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného
majetku mesta - pozemku KN_E pare. č. 2614/2

Primátor informoval o tom, že p. Ing. Radovan Palacka, bytom Nová Dubnica požiadal
o odpredaj pozemku KN_E pare. č. 2614/2 o výmere 566 m2. Menovaný je vlastníkom vedľajších
pozemkov, na jednom z nich je postavená stavba - rodinný dom. Vo svojej žiadosti menovaný uvádza
ako dôvod kúpy scelenie pozemkov. Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Trenčianske
Teplice, na Hurbanovej ulici. Žiadosť o odpredaj pozemku bola predmetom rokovania komisie pre
financie a majetok dňa 30. 11. 2015, ktorá odporučila pri predaji tohto pozemku postupovať podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a tiež aj na pracovnom stretnutí poslancov MsZ.
Poslanci nemali otázky k tomuto bodu, preto pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 39/VI/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 - pozemku KN_E pare. č. 2614/2 - orná
pôda o výmere 566 m2 vedeného 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 nehnuteľnosti - pozemku KN_C pare. č. 2614/2“
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďurina - nebol prítomný v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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9.

Zriadenie práva vecného bremena na pozemku KN_C pare. č. 550/4 pri stavbe
TN_Trenčianske Teplice TS Thermal, TS, NNK, k. ú. Trenčianske Teplice

Tento materiál predložil primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
svojím uznesením zo dňa 30. 03. 2016 schválilo zriadenie bezodplatného práva vecných bremien na
pozemkoch KN_E a KN_C pri realizácii stavby TN_Trenčianske Teplice TS Thermal, TS, NNK
v meste Trenčianske Teplice.
Následne v decembri 2015 došlo k prechodu vlastníctva tohto
pozemku z vlastníctva štátu do vlastníctva Mesta Trenčianske Teplice na základe Protokolu
o odovzdaní nehnuteľného majetku zo dňa 07. 07. 2015. Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor,
Trenčín zapísal uvedený pozemok na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti.
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava požiadala listom o súhlas o zriadenie práva
vecného bremena na tomto pozemku tak, ako bolo toto právo vecného bremena schválené
v uznesení MsZ č. 26/111/2016 zo dňa 30. 03. 2016 pre ostatné dotknuté pozemky v rámci hore
uvedenej stavby.
Materiál bol predmetom rokovania Komisie pre financie a majetok dňa 02. 05.
2016, ktorá odporučila MsZ schváliť právo vecného bremena na pozemku, doplnil primátor.

Uznesenie č. 40/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje za Mesto Trenčianske Teplice ako
vlastníka pozemku KN_C pare. č. 550/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2zapísaného na
LV č. 1, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín k. ú. Trenčianske Teplice
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518 zriadenie bezodplatného práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného
z vecného bremena ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne vypracovanom po zrealizovaní plánovanej výstavby:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami za účelom
výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b) za podmienok ďalej
dohodnutých v zmluve.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďurina - nebol prítomný v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

10.

Návrh na zámenu podielu 1/33-iny na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 a pozemku
KN_C pare. č. 1537/7 v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
v z.n.p.

Primátor mesta k tomuto bodu programu podal informáciu o tom, že spoločnosť TVK, a.s.
Trenčín ako väčšinový podielový spoluvlastník na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 nachádzajúcej sa
v k. ú. Stará Turá, zaslala na Mesto Trenčianske Teplice list, v ktorom informuje o zámere spoločnosti
TVK uskutočniť zámenu časti parcely č 1538/1 s časťou pozemku KN_C pare. č. 1537/7 o výlučnom
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vlastníctve Ing. Milana Zigu, bytom Trenčín. Mesto Trenčianske Teplice má na pozemku KN_C pare.
č. 1538/1 spoluvlastnícky podiel 1/33-inu. Ďalšími minoritnými spoluvlastníkmi sú Mesto Nemšová,
Mesto Stará Turá a Obec Štvrtok, každý v podiele 1/33-ina. Zámennú zmluvu budú podpisovať všetci
spoluvlastníci pozemku KN_C pare. č. 1538/1 spoločne.
Časti parciel boli odčlenené geometrickým plánom. Výmena časti parciel sa uskutočňuje za účelom
zabezpečenia prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj v k. ú. Stará Turá
a následného ohradenia týchto pozemkov. Zámena častí pozemkov sú v rovnakej výmere 390 m2,
preto sa uskutoční bezodplatne.
Zámenou týchto dvoch pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
uznesením č. 110/X/2015 zo dňa 27. 10. 2015, kde vlastníkom pozemku parcely bola spoločnosť TVS,
a.s. Trenčín. Avšak skôr ako došlo k podpisu zámennej zmluvy, spoločnosť TVS, a.s. Trenčín
uvedený pozemok predala p. Ing. Milanovi Zigovi, bytom Trenčín. Keďže došlo k prevodu vlastníctva
pozemku KN_C pare. č. 1537/7 z TVS, a.s. Trenčín na Ing. Milana Zigu, Trenčín, bola žiadosť
o zámenu pozemkov doručená na Mesto Trenčianske Teplice opakovane.
Problematikou zámeny hore uvedených častí pozemkov v podiele 1/33-ina sa zaoberala
komisia pre financie a majetok na svojom zasadnutí, ktorá odporučila MsZ schváliť zámenu častí
pozemkov tak, ako je navrhnuté v návrhoch na uznesenie.
Uznesenie č. 41/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Tepliciach ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 110/X/2015 zo dňa
27.10.2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 7
Za; 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďurina - nebol prítomný v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 42/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1/ určuje prevod majetku - zámenu časti 390 m2 z pozemku KN_C pare. č. 1538/1 - zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 2609 m2 v podiele 1/33-ina, k. ú. Stará Turá zapísaného na LV
č. 5254, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, pre okres Nové
Mesto nad Váhom, obec Stará Turá, k. ú. Stará Turá ako spoluvlastníctvo Mesta Trenčianske Teplice,
do vlastníctva Ing. Milana Zigu, rod. Zigo, Bratislavská 2054/4, Trenčín za podiel 1/33-iny o výmere
390 m2 z pozemku KN_C pare. č. 1537/7 - ostatné plochy o celkovej výmere 1109 m2, k. ú. Stará
Turá, zapísaného na LV č. 4561, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny
odbor, pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Stará Turá, k. ú. Stará Turá ako vlastníctvo Ing.
Milana Zigu, Bratislavská 2054/4, Trenčín, ktoré nadobudne do výlučného vlastníctva Mesto
Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088 ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Spoločnosť TVK, a.s. so sídlom Kožušnícka 4, 911 05, Trenčín ako väčšinový podielový
spoluvlastník (s výškou podielu 29/33) na nehnuteľnosti parcele KN_C pare. č. 1538/1 o výmere 2609
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m2 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Stará Turá, pristupuje k zámeru spoločnosti TVK uskutočniť
zámenu časti pozemku KN_C pare. č. 1538/1 (o výmere 390 m2) s časťou parcely vo výlučnom
vlastníctve Ing. Milana Zigu, Bratislavská 2054/4, Trenčín, pozemok KN_C pare. č.1537/7 o výmere
1109 m2 - ostatné plochy, k. ú. Stará Turá, zapísanej na LV č. 4561, vedenom Okresným úradom
Nové Mesto nad Váhom, obec Stará Turá, k. ú. Stará Turá. Z tohto dôvodu aj Mesto Trenčianske
Teplice ako minoritný spoluvlastník (s výškou podielu 1/33) na pozemku KN_C pare. č. 1538/1
pristupuje k uskutočneniu zámeny častí pozemkov. Výmena častí parciel sa uskutočňuje za účelom
zabezpečenia prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj v k. ú. Stará Turá
a následného ohradenia týchto pozemkov.

21 schvaľuje
zámenu časti 390 m2 z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela KN_C pare. č. 1538/1 - zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 2609 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v podiele 1/33 za
časť 390 m2 z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela KN_C pare. č. 1537/7 - ostatné plochy o celkovej
výmere 1109 m2 vo vlastníctve Ing. Milana Zigu, Bratislavská 2054/4, Trenčín v podiele 1/1. Zámena
častí pozemkov sa uskutočňuje za účelom zabezpečenia prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých
je umiestnený vodný zdroj v k. ú. Stará Turá a následného ohradenia týchto pozemkov.
K odčleneniu časti parcely KN_C pare. č. 1538/1 o výmere 390 m2 a parcely KN_C pare. č. 1537/7
o výmere 390 m2 došlo na základe geometrického plánu č. 241/2015-H-Gp.F, vypracovaného
spoločnosťou Geoprojekt s. r. o. IČO: 36 339 377, so sídlom J. Kráľa 7, 911 01 Trenčín zo dňa 26. 06.
2015, autorizačne overeného Ing. Stanislavom Petkaničom dňa 26. 06. 2015 a úradne overeného
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, odbor katastrálny dňa 13. 07. 2015 pod. č. 423/2015.
Nakoľko výmera zamieňaných častí pozemkov je totožná, zámena častí pozemkov sa uskutočňuje
bez finančného vyrovnania.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďurina - nebol prítomný v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

11.

Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti Technokom s.r.o. Trenčianske
Teplice

Primátor mesta vysvetlil k tomuto bodu krátku genézu ohľadne úverovej zmluvy spoločnosti
Technokom s.r.o. a jej záväzku zároveň, ktorý ako ručiteľ, prevzalo Mesto Trenčianske Teplice vo
forme pohľadávky do svojho účtovníctva.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. 29CbR/58/2012102 zo dňa 18. decembra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2015, súd zrušil bez
likvidácie spoločnosť Technokom, s. r. o., so sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice
Na základe uvedeného už nemá Mesto Trenčianske Teplice od koho vymáhať uvedenú pohľadávku,
a preto je potrebné ju z účtovníctva odpísať, ukončil primátor.
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Uznesenie č. 43/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
schvaľuje vyradenie pohľadávky z účtovnej
evidencie Mesta Trenčianske Teplice voči spoločnosti Technokom, s. r. o. so sídlom Štvrť SNP 154/71,
Trenčianske Teplice, IČO: 36 30 795 vo výške 111 464,08 Eur z dôvodu, že uznesením Okresného
súdu č. 29CbR/58/2012-102 zo dňa 18. decembra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 02.
2015 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Technokom, s. r. o. so sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske
Teplice, IČO: 36 330 795, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro,
vložka číslo 14104/R.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďurína nebol prítomný v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Poslankyňa Dagmar Ďatková vyšla z rokovacej miestnosti.

12.

Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2 b)
a c) zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení - „Obnova Mestského úradu“

K tomuto bodu programu primátor uviedol, že ide o rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka
projektu mesta na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu, ktorý bol úspešný a na
základe doručeného Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s názvom „Obnova Mestského úradu“, je potrebné túto investičnú akciu zaradiť do rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice. Návrh tohto rozpočtového opatrenia bol prerokovaný aj na Komisii pre
financie a hospodárstvo so záverom - schváliť odporučený návrh uznesenia.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 44/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení schvaľuje

Projekt č. 3.3.2. „Obnova Mestského úradu“ v schválenom programovom rozpočte mesta
na rok 2016 nasledovne:
a)

Navŕšenie bežných a kapitálových príjmov v prvku 1.1.1. (Mestský úrad):

Ekonomická klasifikácia

Suma v eur

Príjem

Kód zdroja

233001

22 211

43

322001

377 583

1AA1

322001

44 422

1AA2
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Kapitálový
príjem

824

41

312001

1 647

1AA1

312001

14 000

1AA2

SPOLU

460 687

223001 SEK 114

Bežný príjem

b) Navŕšenie bežných a kapitálových výdavkov v prvku 3.3.2.
(Obnova Mestského úradu):
Ekonomická klasifikácia

Suma v eur

Výdavok

Kód zdroja

717002

22 211

43

717002

377 583

1AA1

717002

44 422

1AA2

637005

824

41

637005

1 647

1AA1

637005

14 000

1AA2

SPOLU

460 687

Kapitálový
výdavok

Bežný výdavok

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 2 (Ďurina a Ďatková neboli prítomní v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslankyňa Dagmar Ďatková prišla do rokovacej miestnosti.

13.

Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2
písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení - „Rekonštrukcia strechy
objektu telocvične ZŠ“

K ďalšiemu bodu programu primátor uviedol, že ide o rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka
úspešnej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične. Poskytovateľom dotácie je MŠ
SR. Na základe doručeného Rozhodnutia o schválení podanej žiadosti je potrebné túto investičnú
akciu zaradiť do rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice. Návrh tohto rozpočtového opatrenia bol
prerokovaný aj na Komisii pre financie a hospodárstvo so záverom - schváliť odporučený návrh
uznesenia.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 45/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
schvaľuje
Projekt č. 3.3.3. „Rekonštrukcia strechy objektu telocvične ZŠ“ v schválenom
programovom rozpočte mesta na rok 2016 nasledovne:
a)

Navŕšenie bežných a kapitálových príjmov v prvku 1.1.1. (Mestský úrad):

Ekonomická klasifikácia

Suma v eur

Kód zdroja

Príjem

233001

25 000

43

Kapitálový

322001

75 000

111

príjem

SPOLU

100 000

b) Navŕšenie bežných a kapitálových výdavkov v prvku 3.3.3. (Rekonštrukcia strechy
c)

objektu telocvične ZŠ):

Ekonomická klasifikácia

Suma v eur

Výdavok

Kód zdroja

717002

25 000

43

Kapitálový

717002

75 000

111

výdavok

SPOLU

100 000

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďurina nebol prítomný v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
14.

Rozpočtové opatrenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 v zmysle § 14 ods. 2
písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení - „Osobné motorové
vozidlo na podporu poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby“

Toto rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka úspešnej žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja
sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, kde poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na
základe doručeného Rozhodnutia o schválení časti dotácie vo výške 11 000 Eur, ktoré sú účelovo
viazané na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy v rámci
opatrovateľskej služby mesta. Z tohto dôvodu je potrebné aj túto investičnú akciu zaradiť do rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice. Návrh tohto rozpočtového opatrenia bol prerokovaný aj na pracovnom
stretnutí s poslancami MsZ, dodal primátor.
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Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Monika Pšenčíková, ktorá sa zaujímala, či sa bude toto auto
využívať len na prepravu stravy pre klientov Zariadenia pre seniorov, alebo napr. aj na odvoz klientov
k lekárovi.
Primátor odpovedal, že primárne sa bude používať na dovoz stravy, príp. ako auto - výpomoc pre
Mesto z dôvodu zlého stavu nášho automobilu. Používanie automobilu na iné účely by znamenalo pre
Mesta ďalšie náklady naviac - mzda pre šoféra, stanovenie cenníka k doprave, a pod.

Uznesenie č. 46/VI/2016

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade so zákonom SNR
č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení schvaľuje
v prvku 2.6.2. „Opatrovateľská služba“ v schválenom programovom rozpočte mesta na rok
2016 nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy
na podporu poskytovania sociálnej - opatrovateľskej služby nasledovne:
a) Navŕšenie kapitálových príjmov v prvku 1.1.1. (Mestský úrad):
Ekonomická klasifikácia
Suma v eur
Kód zdroja
322001
11 000
111
454001
3 863
46
SPOLU
14 863

Príjem
Kapitálový
príjem

b) Navŕšenie kapitálových výdavkov v prvku 2.6.2.(Opatrovateľská služba):
Ekonomická klasifikácia
Suma v eur
Kód zdroja
Výdavok
714005
11 000
111
Kapitálový
714005
výdavok
3 863
46
SPOLU
14 863

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Ďurína nebol prítomný v rokovacej miestnosti)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Peter Ďurína vošiel do rokovacej miestnosti.
15.

Refinancovanie zostatkov investičných úverov Mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta vysvetlil k tomuto bodu, že Mesto navrhuje pristúpiť k refinancovaniu svojich
investičných úverov v SZRB a.s.. Celkovo má Mesto 7 úverov. Zlúčenie úverov do jedného by pre
Mesto prinieslo nielen finančnú úsporu 3077 Eur, ale tiež i zníženie administratívnej náročnosti.
Samozrejme predloženým návrhom na refinancovanie zostatkov investičných úverov Mesta sa
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zaoberal aj hlavný kontrolór mesta, ktorý vo svojom stanovisku konštatuje, že všetky zákonné
podmienky sú splnené a týmto krokom nie je ohrozená rozpočtová disciplína Mesta, uviedol primátor.
Uznesenie č. 47/VI/2016

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

a) s ch v a ľ u j e
refinancovanie zostatkov úverov k 20.6.2016 - č. 107692, č. 221663, č. 228101, č. 228734, č.
230340, č. 239097, č. 244742 v celkovej výške istiny 246 085,62 Eur v zmysle nasledovných
indikátorov:
• Výška úverového obchodu: do výšky zostatkov investičných úverov 246 085J32 EUR
•

Doba trvania obchodu:

4 roky, splatnosť 6/2020

•

Úroková sadzba:

6 mesačný EURIBOR + 2,20% p.a.

•
•

Zabezpečenie obchodu:
blankozmenka (BZ) klienta + dohoda o vyplňovacom práve k BZ
Odkladacie podmienky pre čerpanie úveru:
preukázanie zriadenia relevantného Zabezpečenia obchodu
predloženie uznesenia mestského zastupiteľstva o schválení podmienok financovania (výška,
účel) a spôsobe zabezpečenia úveru
predloženie potvrdenia hlavného kontrolóra mesta podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 cit.
Zákona
predloženie potvrdenia o zverejnení úverovej zmluvy (na webstránke mesta) v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z.z. v platnom znení

•

Čerpanie úverov v SZRB a.s.: účelové, jednorazové, do 30.06.2016. po splnení odkladacích
podmienok

•

Splácanie úveru v SZRB s.s.: do 6/2020
• Splácanie istiny: od júla 2016 do júna 2020 mesačne á 5 127 €,
výške 5 117 €
•

Nahromadený úrok celkom: 11 053 €

•

Úroky: mesačne k ultimu mesiaca

posledná splátka vo

b) schvaľuje na základe písm. a) tohto uznesenia a v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.

-

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. d) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení viazanie
finančných operácií nasledovne:
v prvku 2.8.7. (Dlhová služba) platného rozpočtu na rok 2016 navŕšenie výdavkových
finančných operácií na EK 821005, kód zdroja 52 vo výške 246 086 Eur
v prvku 2.8.7. (Dlhová služba) platného rozpočtu na rok 2016 navŕšenie príjmových finančných
operácií na EK 513002, kód zdroja 52 vo výške 246 086 Eur.

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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16.

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za I.
štvrťrok 2016 a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice za rok 2016

Primátor stručne uviedol tento materiál. Jedná sa o prehľadne spracovanú správu o čerpaní
finančných prostriedkov mesta z hľadiska výnosov i príjmov a v druhej časti je zahrnutá informácia
o realizovaných rozpočtových opatreniach za I. štvrťrok 2016.

Uznesenie č. 48/VI/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o plnení
rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za I. štvrťrok 2016 a informáciu o rozpočtových
opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za : 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
17.

Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2015

Primátor mesta predložil tento materiál. Informoval, že ide o kompletnú správu o činnosti
Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach predkladanú každoročne. Prípadné otázky môžete položiť
zástupcovi náčelníka MsP pánovi Pavlovi Dorušincovi, dodal primátor.
Poslanci nemali žiadne otázky k predloženej správe, a tak pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 49/VI/2016

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2015.
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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18.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa zapojili poslanci:
Miloš Lutka - za viacerých občanov sa pýtal na parkovanie pred poštou, nakoľko je vždy
obsadené, či mesto pripravuje nejaké riešenie tejto situácie,
Katarína Holá - aký je možný spôsob alebo ako sa bude riešiť označenie prevádzky, ktorá sa
nachádza mimo hlavnej zóny v meste?
Roman Krištof - v Narcise sú voľné priestory na prenájom. Sú záujemcovia o tieto priestory
a nie je potrebné, aby mesto bolo viac aktívne? Druhá interpelácia k Ul. Nádražná - projekt
dopravného značenia bol zrealizovaný. Požiadal o označenie zákazu státia na pravej strane
ulice z dôvodu nerešpektovania značky Obytná zóna.
Na jednotlivé interpelácie odpovedal primátor nasledovne:
Ul. Nádražná - každý vodič by mal poznať dopravnej predpisy a tým aj dopravné značky.
Príslušníci Mestskej polície upozorňujú vodičov na porušenie predpisov, následne budú
udeľovať sankcie.
Narcis a priestory na prenájom - momentálne nie sú žiadni záujemcovia. Oznam o voľných
nebytových priestorov mesto pravidelne zverejňuje.
Označenie prevádzok - nový navigačný systém bude určený pre cestovný ruch, t.j. pre
ubytovacie zariadenia a ďalšie dôležité informácie. Na označenie jednotlivých prevádzok
v meste nie.
Parkovanie pri pošte - takýto systém parkovania - šikmý je nelegálny. Ide o pozdĺžne
parkovanie. Nie je žiaden možný spôsob preukázania porušenia parkovania. Riešenie sa
hľadá neustále. Jedno je možné v súvislosti s rekonštrukciou budovy bývalého riaditeľstva
kúpeľov a s riešením parkovania pre klientov ARCO. K tomuto problému prebiehajú stále
rokovania.

19.

Rôzne

Poslankyňa Katarína Holá chcela požiadať príslušníkov MsP o ráznejšie kroky pri kontrole
dodržiavania VZN o psoch, nakoľko majitelia psov neustále porušujú VZN v celom meste. Pýtala sa aj
na možnosť využívania kamier na zisťovanie priestupkov v tejto veci. Zároveň poďakovala za
promptnosť pri dopĺňaní vreciek na exkrementy po telefonickom upozornení na chýbajúce vrecká.
Zástupca náčelníka MsP Pavol Dorušinec odpovedal poslankyni, že kontroly prebiehajú
neustále. Nie vždy sú kolegovia úspešní. Použitie kamier nie je vždy možné z dôvodu prevažného
zamerania sa na kontrolu parkovania automobilov. Taktiež evidencia psov a ohlasovacia povinnosť
majiteľov psov a ich následná kontrola je zložitejšia, nakoľko je potrebné splniť niektoré kritéria.
Primátor mesta uviedol, že mesto vyvesí zoznam prihlásených psov v meste a pri dodržiavaní
ohlasovacej povinnosti a celkovo dodržiavaní VZN o psoch je potrebná spolupráca aj občanov mesta.
Pri tejto téme uviedol primátor, že pre poslancov MsZ bol doručený mail od pána Jakubčeka
ohľadne výšky dane za psa, zľavy pre dôchodcov a jeho návrh na vybudovanie miesta pre voľný
výbeh psov v meste. Primátor odpovedal na jednotlivé body a s návrhom pána Jakubčeka na
vybudovanie miesta na voľný výbeh nesúhlasí, nakoľko z každého miesta v meste je blízko do prírody.
Poslanec Miloš Lutka sa chcel verejne poďakovať všetkých organizátorom a sponzorom za
zorganizovanie akcie pri príležitosti dňa MDD.
Poslanec Peter Ďurina hovoril o novom filmovom festivale v meste, o vyvesení veľkých
bilboardov, ale bez termínu festivalu. Preto požiadal primátora o viac informácií.
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Primátor uviedol, že z dôvodu vysokého nákladu na výrobu bilboardu, termín festivalu tam nie
je uvedený, tzn. bude využitý aj v ďalších ročníkoch IFFTT. Príprava festivalu mu zaberá posledné tri
mesiace takmer 90 % jeho pracovného času, napriek negativizmu zo strany Art Film Festu,
pripravovaný festival nie je robený ako „trucpodnik“. Festival je určený pre ľudí, pre ich zábavu,
samotné zúčastnenie sa návštevníkov s mnohými sprievodnými akciami. Festival sa koná pod záštitou
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a pána Mareka Mad’arlča, ministra kultúry
Slovenskej Republiky. Začína sa 23. 06. a končí 26. 06. 2016. Primátor pozval všetkých občanov
i návštevníkov mesta, aby sa prišli pozrieť, presvedčiť a tak aj podporiť tento ročník filmového
festivalu.

20.

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu primátor poďakoval prítomným poslancom za ich
účasť a dnešné zasadnutie MsZ ukončil.

y

Overovatelia:

p. Monika Pšenčíková

p, Peter Ďurina

Zapísala: Erika Malková

19

Prezenčná listina
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