Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 19. septembra 2016

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, prim átor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.

Otvorenie

2.

Vstup Mesta Trenčianske Teplice do občianskeho združenia

IFIGÉNIA - združenia na

podporu turizmu, o.z.
3.

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 skonštatoval, že na základe prezenčnej listiny je prítomných 10 poslancov MsZ a
M sZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslankyňu
Moniku Pšenčíkovú a poslanca Pavla Sirotného, za
skrutátorku a zapisovateľku Eriku Malkovú.

Uznesenie č. 53/IX/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program

zasadnutia

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

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

2.

Vstup Mesta Trenčianske Teplice do občianskeho združenia IFIGÉNIA združenie na podporu turizmu, o.z.

Primátor mesta informoval prítomných o dôvode vstupu Mesta Trenčianske Teplice do
občianskeho združenie IFIGÉNIA, o.z.. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci
programu INTERREG vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa
ktorej by bolo možné získať finančné prostriedky na revitalizáciu kúpeľného parku. Výsledkom
rokovaní so spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (ďalej len Kúpele), ktorá je väčšinovým
vlastníkom parku, bolo, že Kúpele sa nebudú uchádzať o tieto financie z dôvodu iných plánovaných
investícií. Preto ako ďalšia možnosť bola vstúpenie do občianskeho združenia IFIGÉNIA o.z., ktoré by
bolo žiadateľom. Ďalšími vstupujúcimi subjektami by boli Kúpele a spoločnosť spicybrown s.r.o.(ďalej
len spicybrown). Všetky tri strany by spájal nájomný vzťah, spolufinancovanie projektu by sa riešilo
podielovo. Termín na podanie žiadosti o NFP je 30.10.2016, ďalšia výzva pravdepodobne až na
budúci rok, doplnil v skratke primátor.
Do diskusie sa zapojila poslankyňa Dagmar Ďatková, ktorá súhlasí s revitalizáciou parku,
žiadala o informácie týkajúce sa projektu a ekonomického hľadiska, podielu spolufinancovania, či
Mesto počíta aj s možnosťou potrebného dofinancovania projektu ako to bolo pri projekte verejného
osvetlenia. Tiež ohľadne nájomnej zmluvy na park, ako bude financovaný projektový manažér, aké
budú povinnosti a práva o.z. Ifigénia a Mesta - napr. spadnutie stromu a úraz návštevníka. Pripojili sa
aj poslanci Marián Takáč s návrhom na zakomponovanie do zmluvy rozdelenie dofinancovania
projektu v podiele 1/3 a Roman Krištof s návrhom určiť o.z. konkrétny cieľ - revitalizáciu parku.
Primátor odpovedal poslancom. Projekt revitalizácie parku bude rozdelený do viacerých fáz.
Prvá sa bude týkať obnovy verejného osvetlenia, kde predpokladaný rozpočet bude cca 300 tis. Eur,
vypracovanie projektu budú financovať Kúpele, financovaný bude formou refundácie úveru zo ŠFRB
a spolufinancovanie (5%) bude rozdelené podielom 1/3 za každého člena. Celý projekt bude
zastrešovať zamestnanec MAS Strážovské vrchy, pričom náklady na jeho mzdu sú zahrnuté
v rozpočte projektu. Čo sa týka nájomného vzťahu k parku, tento sa bude zakladať len na starostlivosti
o stromy a lúky. Spomenutý názorný príklad nebude riešiť o.z., ani Mesto. Všetky finančné činnosti
Mesta súvisiace s projektom, napr. schválenie spolufinancovania, príp. dofinancovanie, bude musieť
prerokovať a schváliť Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ). Členovia
dozornej rady budú traja členovia MsZ, podľa dohody poslanci Boris Ančin, Dagmar Ďatková
a Tatiana Draková. Primátor doplnil, že Občianske združenie nebude meniť svoje označenie
špeciálne k projektu z dôvodu možnosti podávania iných projektov. Napriek tomu, že park nie je
majetkom Mesta, je aj v jeho osobnom záujme, ako štatutárneho zástupcu mesta, záujem o jeho
zveľadenie, čo považuje aj za pridanú hodnotu mesta, dodal primátor.

Uznesenie č. 54/IX/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a) vstup Mesta Trenčianske Teplice do občianskeho združenia Ifigénia - združenie na podporu
turizmu, o.z.
b) do kontrolných orgánov o. z. Ifigénia:
•

Ing. Borisa Ančina

•

Ing. Dagmar Ďatkovú

•

Mgr. Tatianu Drakovú.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
Proti: 1 (Krištof)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

3.

Záver

Primátor poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a dnešné zasadnutie MsZ ukončil.

5
Overovatelia:

p. Monika Pšenčíková

p. Pavol Sirotný

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 19. septembra 2016

PhDr. Š te fa n Š ku ltéty, p rim á to r m e sta
Ing. F ra n tiš e k S á d e cký, p re d n o s ta M sÚ
JU D r. J o z e f Z e m ko , h la vn ý k o n tro ló r
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Ing. B oris A n č in
M gr. T a tia n a D rako vá
Ing. D a g m a r Ď atková
P ete r Ď urina
Ing. K atarína H olá
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R om an K riš to f
M gr. M iloš Lutka
JU D r. K atarína M a rtin ko vá
M o nika P še n číko vá
Pavol S irotný
Ing. M arián T a k á č
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