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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 14. decembra 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 30. novembra 2016
Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2017 - 2019 a rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016, ktorým sa
mení a dopĺňa 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
Návrh na vyradenie obchodnej spoločnosti Technokom, s.r.o. Trenčianske Teplice z účtovnej
evidencie Mesta Trenčianske Teplice
Interpelácie
Rôzne
Záver

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.
Primátor informoval o ospravedlnení sa z neúčasti poslankýň Tatiany Drakovej a Kataríny
Martinkovej, a tiež i o ohlásení krátkeho meškania poslancom Petrom Ďurinuom. Zároveň
skonštatoval, že na základe prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov MsZ a MsZ je uznášania
schopné.
Za overovateľov určil poslancov Miloša Lutku a Petra
Hudcovskú a Soňu Kresánkovú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.

Ďurinu,

za

skrutátorky Annu

Uznesenie č. 69/XII/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych

Tepliciach

zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
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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.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 30. 11. 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
neprihlásil, preto pristúpili k hlasovaniu za návrh uznesenia.

poslancov

Poslanec Peter Ďurina prišiel do rokovacej miestnosti.
Uznesenie č. 70/XII/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 30. 11. 2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
3.

Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2017 - 2019
a rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017

Primátor mesta informoval prítomných, že návrh rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok
2017 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Návrh rozpočtu
vychádza z doteraz známych skutočností, zo zmien v oblasti financovania školstva (navýšenie
tarifných platov pedagogických zamestnancov o 6%), navýšenia miezd zamestnancov mesta pri
výkone práce vo verejnom záujme o 4%, výšky podielových daní a nadväzuje na predpokladané
príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov mesta. V čase pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2017
je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom sa určuje predpokladaný objem podielu obce na výnose
dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon
štátnej správy. V návrhu rozpočtu je zakomponovaný aj prvok rozpočtu pod názvom Mestská
infraštruktúra, ktorý v sebe zahŕňa výdavky, ktoré budú vynaložené na pasport dopravného značenia
v meste, na obnovu a vybudovanie nového (štvrť SNP) vodorovného a zvislého dopravného značenia,
na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, debarierizáciu chodníkov, nákup a montáž 1 ks
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parkovacieho automatu. Z investičných akcií sa plánujú realizovať dve v rámci projektov zníženia
energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta, a to budova MsÚ a budova Technických služieb
mesta. Mesto sa na týchto akciách bude finančne podieľať 5% z celkových nákladov, ktoré budú
hradené z EU fondov a štátneho rozpočtu SR.
Návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá celkové príjmy v sume 3 731 442 € a celkové
výdavky v sume 3 729 864 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový v objeme 120 066 €
kapitálový rozpočet tiež ako prebytkový v sume + 1 284 €.
Pri tvorbe rozpočtu bolo nutné brať osobitný zreteľ na zmenu spôsobu financovania
regionálneho školstva a školských zariadení (na základe právnych noriem uvedených v prvom odseku
tejto dôvodovej správy) patriacich pod ZŠ A. Bagara, ZUŠ, Materskej školy a CVČ, a to v oblasti
samotného navýšenia financovania mzdových nákladov (tarifných platov) pedagogických
zamestnancov pracujúcich v školstve o 6 %.
Do dňa 7.12.2016 neboli v zmysle § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vznesené pripomienky k predkladanému návrhu rozpočtu

Súčasťou návrhu rozpočtu je aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta. JUDr. Jozef
Zemko krátko predstavil jeho stanovisko na predmetný návrh rozpočtu mesta. Konštatoval, že spĺňa
zákonom stanovené podmienky, bol riadne zverejnený na internetovej i úradnej tabuli mesta
a odporučil prijať návrh rozpočtu tak, ako je predložený.
Primátor poďakoval hlavnému kontrolórovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa Monika Pšenčíková sa zaujímala o navýšenie miezd o 6 % a 4 % pre verejnú
správu, ako je to v porovnaní s rokom 2016 a či sa plánuje zvýšenie pre zamestnancov.
Na jej otázky jej zodpovedal Martin Ďuďák, zamestnanec na úseku finančno-strategického
plánovania a programového rozpočtu. Porovnal navýšenie nákladov na mzdy s rokom 2016 v školstve
i vo verejnej správe, vysvetlil jej deklarovanie navýšenia miezd pedagogickým zamestnancom v oblasti
školstva formou memoranda, čo však bude vyžadovať zmenu rozpočtu.
Poslanec Marián Takáč porovnal návrh rozpočtu s návrhom rozpočtu na rok 2016 a apeloval
na šetrenie vzhľadom na nižší prebytok plánovaný na rok 2017, na potrebu okresať niektoré položky,
napr. Mestský športový klub (ďalej len MŠK) vzhľadom na porovnanie s minulým rokom, s ohľadom na
stav klubu, podporu chýbajúcej mládeže, tiež i Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Trenčianske
Teplice (ďalej len OOCRTT), na dofinancovanie projektov financovaných z fondov EÚ.
Primátor podotkol, že šetrenie finančných prostriedkov je na úkor služieb pre obyvateľov.
K OOCRTT informoval o vzniku na základe zákona ešte v roku 2011, vysvetlil princíp financovania
tejto organizácie i jeho účel - podporu cestovného ruchu, zvýšenie hodnotenia destinácie. K MŠK
vysvetlil pre lepšie pochopenie celú genézu, od založenia športového klubu i jeho novovybudovanie
v roku 2008, o probléme so športovým areálom, o prenájme priestorov i o finančných transakciách
ohľadne nových investícií nájomcu a usmernenia audítorom na sprehľadnenie z účtovného hľadiska.
Organizovanie športu v malých mestách je celkovo problémom na Slovensku, zo strany mesta je
snaha zachrániť všetky druhy športov v rôznych vekových kategóriách, zdôraznil primátor.
Do diskusie k MŠK sa zapojili aj poslankyňa Dagmar Ďatková s poukázaním na
nedosahovanie dobrých výsledkov jednotlivých oddielov a tiež aj na finančnú náročnosť, keďže je
areál v prenájme. Navrhla viac pritiahnuť deti a mládež, iné možnosti využitia objektu. Poslanec
Marián Takáč tiež poukázal na stav futbalu a navrhol prideliť financie len na prvý polrok. Primátor
vysvetlil, že jej kompetenciou poslancov určiť, čo ďalej s klubom, zrušenie či ponechanie v činnosti
športový klub.
Poslanec Peter Ďurina vyšiel z rokovacej miestnosti.
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V otázkach k tomuto návrhu pokračoval poslanec Marián Takáč s otázkou, čo zahŕňa suma, na ktorú
poukazoval. Primátor odpovedal, že ide o malé projekty z rôznych grantov, o ktoré môže žiadať.
Poslanec Roman Krištof tiež poukázal na
finančné prostriedky určené pre OOCRTT,
Turistickú informačnú kanceláriu (ďalej len TIK), MŠK, ktoré sú podľa jeho názoru vysoké a nie
správne určené. Navrhol nájsť iné riešenie pre ďalšie fungovanie športového areálu, podpory práce
s deťmi a mládežou, brať návrhy aj od podnikateľov podnikajúcich v meste. Na jednotlivé pripomienky
mu hneď odpovedal aj prim átor mesta, ku ktorému sa pripojil aj poslanec Pavol Sirotný, ktorý
podotkol, že prostredníctvom činnosti OOCRTT je vidieť posun v meste, je potrebné aj pracovať pre
mesto, uviedol príklad dvoch akcií organizovaných kolegom poslancom Milošom Lutkom, nielen
kritizovať, doplnil poslanec.
Poslanec Peter Ďurina upozornil, že návrh rozpočtu je kontrolovaný a na záver vypracováva
odborné stanovisko aj hlavný kontrolór mesta, v ktorom návrh odporučil schváliť.
Poslanec Marián Takáč pokračoval v diskusii, že možno by bolo vhodnejšie mať podrobnejší
rozpočet, nakoľko sa mnohé otázky vynárajú počas čítania a nemal dostatok času sa mu venovať,
nakoľko nie je dôchodca, ale pracujúci. Primátor mu odpovedal, že tento návrh rozpočtu je z 80 %
kopírovaný z predošlého roka, počas jeho tvorby neboli kladené žiadne otázky, mnohé boli
zodpovedané na pracovných stretnutiach.
Poslankyňa Monika Pšenčíková sa prihlásila s faktickou poznámkou, aby si poslanec Marián
Takáč preštudoval práva a povinnosti poslanca a tiež upozornila aj na povinnosti jeho
zamestnávateľa. Uviedla, že už v roku 2005 boli v MŠK veľké problémy, ktoré riešila ako vtedajšia
predsedníčka finančnej komisie.
Poslankyňu Dagmar Ďatkovú mrzelo, že debata sa otočila iným smerom, jej snahou bolo
šetrenie finančných prostriedkov, nepredávanie pozemkov, riešenie problémov na pracovnom stretnutí
za účasti všetkých poslancov.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Miloš Lutka, ktorého viaceré pripravené otázky boli už
zodpovedané. Doplnil, že by bolo vhodné myslieť aj na „zadné vrátka, na kešenku“ , aby mesto nebolo
odkázané na kapitálové príjmy. Venovať by sa malo najmä novým parkovacím miestam na sídlisku,
opravám ciest, chodníkov, najmä vedúcemu ku kostolu popri starom úrade, viac podporovať kultúru
a činnosť s mládežou.
Primátor ukončil diskusiu s tým, že pod jeho vedením mesto čerpá a bude čerpať prostriedky
z EÚ fondov, nechce a nevidí zbytočnú držbu dubiózneho majetku mesta a tieto financie radšej
investuje do rozvoja mesta, tak ako to robil v roku 2006, tak plánuje aj v roku 2017 až do roku 2020,
pokiaľ to bude možné.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 71/XII/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) schvaľuje
Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácii
mesta:
- Bežné príjmy celkom 2 805 856 €
- Bežné výdavky celkom 2 685 790 €
- Kapitálové príjmy celkom 925 586 €
- Kapitálové výdavky celkom 924 302 €
- Príjmy fin. operácií celkom 0 €
- Výdavky fin. operácií celkom 119 772 €
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b) berie na vedomie
- Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2018 - 2019
c)
berie na vedomie
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k rozpočtu mesta na rok 2017

Hlasovanie :
Počet prítom ných poslancov: 9
Za: 5
Proti: 3 (Ďatková, Krištof, Takáč)
Zdržal sa: 1 (Lutka)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
Poslanec Pavol Sirotný odišiel z rokovacej miestnosti.

4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016,
ktorým sa m ení a dopĺňa 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

Primátor podal informáciu, že podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú obce/mestá, v ktorých sídli
základná umelecká škola, jazyková škola, materská škola alebo školské zariadenia, povinné určiť
všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na
prevádzku a mzdy v uvedených školách a školských zariadeniach.
Výška dotácie určenej v návrhu VZN pre jednotlivé školy a školské zariadenia na rok 2017 je
výsledkom násobku koeficientov daných M Š W a Š SR s počtom žiakov/detí uvedených v zbere údajov
v štatistickom výkaze k 15. septembru. V ŠKD a ŠJ pri ZŠ A. B. je dotácia navýšená, nakoľko ročné
náklady na prevádzku a mzdy v uvedených strediskách sú vyššie, ako vychádza násobok koeficientov
s počtom žiakov. Celková výška finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia závisí od
objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane fyzických osôb na rok 2017.
Návrh VZN bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. V zákonom stanovenej lehote neboli
k návrhu VZN doručené žiadne pripomienky.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, preto pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 72/XII/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 10/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 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 :
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Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: O
Zdržal sa: O
Nehlasoval: O
Poslanec Pavol Sirotný nehlasoval, nebol prítom ný v rokovacej miestnosti.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

Návrh na vyradenie obchodnej spoločnosti Technokom, s. r. o. Trenčianske
Teplice z účtovnej evidencie Mesta Trenčianske Teplice

Tento materiál predkladal primátor mesta. Pre objasnenie uviedol, že Uznesením Okresného
súdu Trenčín 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 voddieli Sro, vložka číslo
14104/R. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať vyradenie obchodnej spoločnosti z účtovnej evidencie
Mesta.
Uvedený materiál bol predmetom rokovania Komisie pre nakladanie s majetkom mesta, ktorá
odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť vyradenie obchodnej spoločnosti Technokom, s. r. o.
z účtovnej evidencie zakladateľa, t. j. Mesta Trenčianske Teplice.

Uznesenie č. 73/XII/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vyradenie obchodnej spoločnosti
Technokom, s. r. o., so sídlom Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice, IČO: 36 30 795 z účtovnej
evidencie Mesta Trenčianske Teplice v sume 7 363,41 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, 4ČO: 36 330 795, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín voddieli Sro,
vložka číslo 14104/R.
H lasovanie:
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Poslanec Pavol Sirotný nehlasoval, nebol prítom ný v rokovacej miestnosti.
Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
6.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:
Marián Takáč - položil otázku, kto financoval dopravné výstražné zariadenia na hlavných
uliciach v meste?
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-

Roman Krištof - uskutočnilo sa zasadnutie Správnej rady OOCRTT, aké sú ich vízie ohľadne
festivalu IFF? Či je možné prijať aj nového člena do OOCCRTT, ktorý nepodniká v oblasti
cestovného ruchu?

Primátor hneď odpovedal na interpelácie poslancov takto:
Dopravné výstražné zariadenie -Podjavorinská uľ, Ul. M. R. Štefánika a Partizánska ul. patria
pod správu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Osadenie týchto zariadení bola ich aktivita,
tak ako aj financovanie tohto projektu. O tomto projekte, ako aj o investícií do rekonštrukcie
cesty Trenčianska Teplá - Dežerice, v prípade získania prostriedkov z EÚ fondov, v časovom
predpokladanom termíne II. polrok 2017, má informácie aj ako poslanec TSK.
OOCRTT - na zasadnutí sa predniesol plán aktivít na rok 2017, predstavy jednotlivých členov
organizácie, informácie ohľadnej zimnej sezóny, participácia a založenie asociácie
cestovného ruchu a vstup do tejto asociácie. Festival bol prerokovaný len okrajovo, skôr
z finančnej stránky v rámci spoluúčasti jednotlivých členov, program a detaily sa budú ešte
riešiť v závislosti od predstáv vedenia umeleckej časti festivalu a získaných finančných
prostriedkov.
Prijatie nového člena má svoje pravidlá - ide o rozhodnutie spoločnosti, je potrebné splnenie
formálnych kritérií, najmä podnikanie v cestovnom ruchu, čo je primárna činnosť tejto
organizácie, ktorá jej zároveň vyplýva aj zo samotného zákona. Samozrejme členov
neodmieta, doplnil primátor.
7.

Rôzne

V bode Rôzne sa poslanec Marián Takáč ospravedlnil poslancom Monike Pšenčíkovej
a Petrovi Ďurinovi, ak sa ich dotkol jeho výrok, že „nemá toľko času ako dôchodci“. Chcel skôr
povedať, že na rokovaní zastupiteľstva vidí ako poslanec priestor na kladenie otázok, príp. možnosť
povedať si svoj názor.
8.

Záver

Vzhľadom na to, že všetky body dnešného programu rokovania boli vyčerpané, primátor
poďakoval poslancom i prítomným za ich účasť. Zároveň všetkým poprial pokojné a požehnané
vianočné sviatky strávené v kruhu rodiny, priateľov a známych a so želaním šťastného nového roku
ukončil dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva.
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Ing. František S á d e c k ý
prednosta MsÚ

PhDr. Štefan Š k u 11 é t y
primátor mesta
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Peter Ďurina
Mgr. Miloš Lutka

Zapísala: Erika Malková
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Ing. Boris Ančin

osp/

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