Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. apríla 2017

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, prim átor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
Program:

1.

Otvorenie

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 14. decembra 2016 a 22. februára 2017

3.

Správa o výsledku následnej kontroly Televízie Trenčianske Teplice

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2016

5.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017

6.

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 8/2016
o

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta

Trenčianske Teplice
7.

Prenájom

nebytových

priestorov

v obytnej

budove

na

ul.

M.'

R.

Štefánika

611/2

v Trenčianskych Tepliciach - „start-up“
8.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Modernizácia odborných
učební na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach

9.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

(NFP) Zníženie energetickej

náročnosti verejných budov v meste Trenčianske Teplice
10. Poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017
11. Analýza potrieb mladých ľudí v Meste Trenčianske Teplice
12. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2016
13. Interpelácie
14. Rôzne
15. Záver
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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 skonštatoval, že na základe prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov MsZ a MsZ je uznášania schopné.
Na základe skutočnosti, že pani Dagmar Ďatková sa písomne vzdala mandátu poslanca MsZ
ku dňu 11.04.2017 a v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov bol ponúknutý mandát poslanca MsZ pani Zuzane Ďurmekovej,
ako druhej náhradníčke v poradí podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa
15. 11. 2014. Pani Ďurmeková ponúknutý mandát svojím písomným vyjadrením zo dňa 26.04.2017
prijala.
Následne primátor požiadal pani Zuzanu Ďurmekovú, aby pristúpila k aktu zloženia sľubu
nového poslanca MsZ a tiež poslankyňu Moniku Pšenčíkovú o prečítanie sľubu poslanca a upozornil
prítomných, že počas tohto aktu budú všetci stáť.
Poslankyňa Monika Pšenčíková prečítala znenie sľubu poslanca MsZ:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Primátor mesta vyzval pani Zuzanu Ďurmekovú, aby svojím podpisom potvrdila sľub
poslankyne MsZ a po podpise jej odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslankyňu MsZ. Primátor novej
poslankyni MsZ zablahoželal.
Za overovateľov určil poslankyňu Moniku Pšenčíkovú a poslanca Romana Krištofa, za
skrutátorky Annu Hudcovskú a Martinu Fialovú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Primátor uviedol, že súčasťou zaslaných materiálov bola aj pozvánka s programom. Pýtal sa,
či má niekto z prítomných poslancov pripomienku alebo zmenu k programu dnešného zasadnutia
MsZ. Z dôvodu, že neboli žiadne pripomienky k predloženému programu, poslanci pristúpili
k hlasovaniu.

Uznesenie č. 4/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
zastupiteľstva v Trenčianskych 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.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 14. decembra 2016 a 22. februára 2017

Primátor mesta informoval prítomných o tom, že nasledujúci materiál predkladá hlavný
kontrolór mesta a udelil mu slovo.
Hlavný kontrolór mesta podal krátku informáciu o počte a stave prijatých uznesení z dvoch
zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v dňoch 14. decembra 2016 a 22. februára 2017.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov nezapojil, preto pristúpili poslanci k hlasovaniu.

Uznesenie č. 5/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. decembra 2016 a 22. februára 2017.

Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

3.

Správa o výsledku následnej kontroly Televízie Trenčianske Teplice

Tento materiál predkladal hlavný kontrolór mesta. K správe uviedol informácie o vykonanej
kontrole, o termíne, rozsahu výkonu kontroly a oboznámil prítomných poslančov o kladnom výsledku
kontroly.
Primátor mesta poďakoval hlavnému kontrolórovi za uvedenie materiálu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil, preto požiadal poslancov o hlasovaniu k tomuto bodu programu.

Uznesenie č. 6/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku následnej
kontroly Televízie Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
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4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice za
rok 2016

Primátor mesta udelil slovo spracovateľovi materiálu. Hlavný kontrolór mesta poďakoval za
slovo a informoval prítomných o jeho vykonanej činnosti počas roka 2016. Stručne informoval
o rozdelení jeho činnosti do dvoch častí, o vykonaní jednotlivých kontrol a o prerokovaní všetkých
správ na rokovaniach MsZ počas roka 2016. Na všetky prípadné otázky odpovie, ukončil Jozef
Zemko, hlavný kontrolór mesta.

Uznesenie č. 7/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2016.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

5.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Primátor požiadal hlavného kontrolóra mesta o predloženie tohto materiálu. Pán Zemko podal
informácie o povinnosti schválenia plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
i o jeho riadnom zverejnení na úradnej tabuli mesta v zmysle zákona. Rozdelil svoju činnosť na výkon
jednotlivých kontrol, ktoré doplní o prípadné požiadavky poslancov a na ostatnú časť jeho činnosti
vyplývajúcej z jeho funkcie hlavného kontrolóra mesta.
Poslanci MsZ nemali pripomienky ani nové návrhy

na doplnenie k predloženému návrhu

plánu.

Uznesenie č. 8/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2017.
H lasovanie:

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
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6.

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice
č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta uviedol, že navrhovaný dodatok k vyššie uvedenému všeobecne záväznému
nariadeniu vychádza z praxe a potreby zavedenia trojdňového zvýhodneného parkovania a nahrádza
doterajšie víkendová parkovanie - piatok až pondelok, pričom cena zostáva nezmenená v sume 10,Eur. Zakúpenie týchto kariet bude možné prostredníctvom ubytovacích zariadení a turistickej
informačnej kancelárie. Pripomienky k tomuto návrhu dodatku neboli v lehote uplatnené, návrh bol
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov riadne zverejnený,
doplnil primátor mesta.
Na základe hlasovania poslancov bolo jednohlasne prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 9/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :

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

7.

Prenájom nebytových priestorov v obytnej budove na Ul. M. R. Štefánika 611/2
v Trenčianskych Tepliciach - „start-up“

Primátor informoval o tom, že mesto v minulom roku na základe prétrvávajúceho problému
s obsadením priestorov v obytnej budove Narcis zmenilo všeobecne záväzné nariadenie s možnosťou
poskytnúť priestory za účelom tvorby inovatívneho produktu alebo služby začínajúcej spoločnosti.
Na základe tejto možnosti podala pani Mariana Masaryková, bytom Trenčianske Teplice
žiadosť o prenájom priestorov v Narcise za účelom výroby prírodného mydla a kozmetických
výrobkov. Po prerokovaní tejto žiadosti na pracovnom stretnutí poslanci MsZ odsúhlasili ročnú sadzbu
prenájmu pre spoločnosť založenú pani Masarykovou vo výške 1,00 Eur/m2. Ostatné náklady si
uhrádza záujemkyňa samostatne, doplnil primátor a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanec Roman Krištof povedal, že bol si obzrieť tieto priestory, niektoré sú neupratané
a neupravené. Podľa jeho názoru by malo Mesto vyčleniť prostriedky na úpravu miestností a tiež i na
spoločné priestory, aby sa zvýšila ich atraktívnosť.
Primátor uviedol, že týmto návrhom sa bude zaoberať. Doplnil, že napriek malému počtu
záujemcov, je možné sa dohodnúť s prípadným záujemcom ohľadne úpravy voľných priestorov.
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Uznesenie č. 10/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle článku VII., ods. 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 7/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Trenčianske Teplice ročnú sadzbu prenájmu nebytových priestorov o výmere 27,48
m2 v obytnej budove na I. nadzemnom podlaží, na adrese M. R. Štefánika č. 611/2, Trenčianske
Teplice pre spoločnosť Thermae, s.r.o., SNP 10, Trenčianske Teplice, IČO: 50 828 908 vo výške 1,00
Eur/m2.
H lasovanie:

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

8.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Modernizácia
odborných učební na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach

Ďalší bod programu dnešného rokovania MsZ otvoril primátor. Povedal o tom, že Mesto sa
uchádza o možnosť získať finančné prostriedky na základe vyhlásenej výzvy Ministerstvom
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR.
Ide o projekt na vybudovanie nových učební
prírodných vied, jazykov a polytechniky pre žiakov základnej školy. Súčasťou tejto žiadosti sú aj
povinné prílohy, z ktorých jednou je uznesenie MsZ o spolufinancovaní tohto projektu Mestom
Trenčianske Teplice. Primátor oboznámil prítomných so spresnením predloženého návrhu uznesenia,
ktoré následne aj prečítal.

Uznesenie č. 11/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. IROP-P02-SC222-2016-13 za účelom realizácie
projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta,
d) zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu vo výške max. 8701,- Eur.

H lasovanie:

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
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9.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov v meste Trenčianske Teplice

Primátor mesta k tomuto materiálu povedal, že Ministerstvo životného prostredia SR opätovne
zverejnilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Tak ako v minulom roku bolo Mesto úspešné pri
podaní žiadosti o finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy mestského úradu, tento rok opätovne
žiada o NFP na rekonštrukciu budovy Technických služieb mesta Trenčianske Teplice. Vo výzve na
podanie žiadosti boli niektoré nové zmeny a doplnenia, z tohto dôvodu bolo potrebné urobiť zmeny
v znení uznesenia ešte tesne pre zasadnutím MsZ. Nové znenie uznesenia primátor prečítal a otvoril
diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Ďurina, ktorý poďakoval prednostovi mestského úradu
pánovi Františkovi Sádeckému a jeho tímu za prípravu projektov na získanie finančných prostriedkov
pre mesto Trenčianske Teplice.

Uznesenie č. 12/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a)

predloženie Žiadosti o NFP pre projekt s názvom : Obnova budovy Mestských služieb
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore
bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-P04-SC431-2017-19 so zameraním na: Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov,

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP,
c)

celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 392 240,16 Eur a maximálnu výšku
spolufinancovania projektu
v sume 19 612,01 Eur, ktorá predstavuje
5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu.

H lasovanie:

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

10.

Poskytnutie dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok
2017

Materiál k tomuto bodu dnešného programu rokovania MsZ uviedol primátor. Informoval
prítomných o tom, že Mesto Trenčianske Teplice na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017
vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 9 000 Eur. Doručených bolo 22 žiadostí o dotáciu z rozpočtu
mesta v celkovej sume 12 284 Eur. Komisia školstva, športu a kultúry prerokovala všetky doručené
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žiadosti v zmysle VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytnutia dotácií z finančných prostriedkov Mesta
Trenčianske Teplice a prijala uznesenie, ktorým odporúča MsZ schváliť 17 žiadostí o dotáciu.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie v rozpočte mesta na rok 2017
zostalo nepodporených 5 žiadostí, dodal primátor mesta.
Predsedníčka príslušnej komisie a poslankyňa Tatiana Draková doplnila informácie primátora
mesta, že 5 nepodporených žiadostí boli od žiadateľov, ktorí žiadali o viaceré dotácie z prostriedkov
mesta. Z tohto dôvodu komisia odporučila schváliť dotácie tak, ako boli predložené na rokovanie
poslancom MsZ.

Uznesenie č. 13/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje 17 žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2017 v takej výške, ako ich odporučila Komisia školstva, športu a kultúry
pri MsZ.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 10
Za : 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ďurmeková)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

11.

Analýza potrieb mladých ľudí v meste Trenčianske Teplice

Primátor mesta podal informáciu o tom, že Mesto Trenčianske Teplice v roku 2016 získalo
dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR na projekt Mladí ľudia v Trenčianskych Tepliciach (Program KOMUNITA mladých).
Projekt bol zameraný na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú
mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej úrovni a cieľom projektu bolo získať údaje, informácie a
podklady pre vypracovanie analýzy potrieb mladých ľudí v meste Trenčianske Teplice. Do projektu
boli zapojení mladí ľudia žijúci v meste, mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou, ktorí
pôsobia v meste, aktéri zodpovední za tvorbu a vykonávanie mládežníckej politiky v meste a
zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou. Počas projektu bolo zorganizovaných 9
workshopov, ktorých sa zúčastnilo celkovo 118 účastníkov a 1 záverečný workshop. Dotazníky o
živote mladých ľudí v meste vyplnilo spolu 122 respondentov.
Výsledkom projektu je dokument pre ďalšie smerovanie mládežníckej politiky v meste
„Analýza potrieb mladých ľudí v Meste Trenčianske Teplice“. Prostredníctvom analýzy je objektívne
zhodnotená celková situácia mladých ľudí v meste a ich potrieb. Analýza je oficiálnym a záväzným
dokumentom mesta a jej obsahom by sa mali zaoberať aj poslanci MsZ, dokončil primátor.
Do diskusie sa prihlásili poslankyňa Katarína Holá, ktorá veľmi kladne zhodnotila túto aktivitu,
do ktorej sa zapojili mladí ľudia a vyzdvihla ich samotnú aktivitu.
Poslanec Roman Krištof sa poďakoval pani poslankyni Kataríne Holej za tvorbu tohto projektu
a zhodnotil analýzu ako vynikajúci dokument, s ktorým je potrebné teraz pracovať. K poslancovi
Krištofovi sa pripojil aj poslanec Peter Ďurina a tiež i poslanec Marián Takáč, ktorý sa aj osobne
zúčastnil na záverečnom workshope a zároveň na základe výsledku a žiadostí mladých ľudí navrhol
im poskytnúť priestory v Narcise, ktoré by využívali na tieto účely.
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Uznesenie č. 14/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Analýzu potrieb mladých ľudí
v Meste Trenčianske Teplice, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu Mladí ľudia v Trenčianskych
Tepliciach.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

12.

Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2016

Primátor mesta podal krátku informáciu o tom, že táto správa je vypracovávaná každoročne
na základe platných predpisov náčelníkom MsP. Spracovateľom je náčelník Mestskej polície
v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsP) Michal Hollý, ktorý bol prítomný a zodpovie na prípadné
otázky. Primátor následne otvoril diskusiu.
Poslankyňa Monika Pšenčíková hovorila o vykonávaní preventívnych prednášok príslušníkom
mestskej polície pre žiakov základnej školy. Pýtala sa, či tieto prednášky „padli na úrodnú pôdu“?
Náčelník MsP hneď odpovedal, že áno, nakoľko neeviduje oznámenia týkajúce sa drog a iných
obdobných problémov a tiež by to mohol zhodnotiť aj na riaditeľ ZŠ, dodal Michal Hollý.
Poslanec Peter Ďurina bol oslovený viacerými občanmi, ktorí navrhli, aby príslušníci MsP robili
obchôdzku pešo aj medzi bytové domy. Na toto reagoval poslanec Miloš Lutka, aj z titulu jeho práce
ako príslušníka OO PZ. Vyzdvihol výbornú spoluprácu MsP, pozitívne výsledky ich spolupráce,
objasnenie niektorých trestných činov na základe monitorovania ulíc a priestoru v meste práve
príslušníkmi MsP.
Poslanec Roman Krištof sa zaujímal o štatistiku podľa jednotlivých mesiacov v spojitosti
s počtom priestupkov uvedených v správe. Michal Hollý, náčelník MsP informoval, že takúto štatistiku
nevedie. Jednotlivé priestupky sa evidujú v systéme priestupkov, ale ak by poslanec mal záujem, je
možné mu ju pripraviť.
Primátor mesta uviedol, že najčastejšie priestupky sú za neplatenie parkového, či parkovanie
na zeleni alebo súkromnom pozemku. Kontrola parkovísk, parkovacích automatov či komunikácia
s dotknutými osobami ohľadne priestupku príslušníkom zaberá značnú časť ich pracovnej činnosti,
čím ukončili krátku diskusiu poslanec Roman Krištof, primátor mesta a náčelník MsP.
Ďalším okruhom menšej témy poslanca Mariána Takáča, primátora mesta a náčelníka MsP
bola kontrola na základe VZN o psoch, samotné priestupky, ich ohlasovanie občanmi mesta a najmä
problém s ich preukazovaním.
Nasledovala téma predostretá poslancom Petrom Ďurinom, a to problémy pri vykladaní osôb
a ich batožiny nastupujúcich na liečbu do kúpeľov. Návrh na prvé upozornenie k parkovaniu a až
následne uloženie pokuty z dôvodu prínosu financií aj pre mesto predložil poslanec Ďurina. Naň mu
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hneď odpovedal primátor mesta, že príslušníci MsP ustupujú od sankcií pri takýchto výnimočných
situáciách.

Uznesenie č. 15/IV/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej
polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2016.
Hlasovanie :

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

13.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili poslanci s týmito interpeláciami:
Poslanec Marián Takáč s otázkou, či je možné vyčísliť rentabilitu led osvetlenia v meste?
Primátor odpovedal, že údaje sú spracované, o tejto téme poslanci komunikovali aj na pracovnom
stretnutí a poslancovi bude odpovedané osobne na stretnutí.
Poslanec Roman Krištof sa informoval o pláne činností Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Trenčianske Teplice (ďalej len OOCRTT) na rok 2017, ktorý ešte nie je zverejnený na
stránke OOCRTT. Podotkol, že napr. v meste Rajecké Teplice majú preklik na webovú
stránku mesta. Druhá otázka sa týkala zmien v otváracích hodinách kancelárie TIK a prípadne
zapojenie mladých ľudí z mesta.
Primátor informoval, že nakoľko nie je schválený rozpočet organizácie, nie je možné zverejniť ani
plán. Povinnosťou vyplývajúcou zo zákona je mať webovú stránku pre túto organizáciu. Stránka
www.visit-teplice.com je plne funkčná stránka, ale z dôvodu problému s webovou stránkou mesta
a prípravou novej stránky, nie sú všetky funkcie prístupné. S prepojením na webovú stránku
mesta súhlasí, dokončil primátor.
K druhej otázke ohľadne TIK-u povedal primátor, že od 1. mája budú prijatí dvaja zamestnanci na
víkend, na základe uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti. Obaja sú z Trenčianskych Teplíc.
Požiadavky na tieto miesta sú nielen poskytovanie informácií, a to minimálne v jednom cudzom
jazyku, ale i predaj suvenírov. Nie všetci mladí ľudia spĺňajú tieto požiadavky a tiež i pristúpia na
prácu počas víkendov. Primátor tiež doplnil, že je možnosť meniť, resp. posúvať otváracie hodiny
podľa potreby.
Poslankyňa Monika Pšenčíková sa pýtala za viacerých občanov mesta, či primátor má
znalosť, čo bude so Zónou Stred, či je plán výstavby.
Primátor odpovedal poslankyni, že v mesiaci december 2016 a vo februári 2017 sa uskutočnili
stretnutia ohľadne výstavby a následnej realizácie v strednodobom horizonte.
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14.

Rôzne

Primátor otvoril bod Rôzne.
Zapojil sa poslanec Roman Krištof, ktorý poukázal na množstvo existujúcich tabúľ pri altánku
nad salašom, na potrebnú reguláciu. Predniesol žiadosť pána Petra Hledíka o možnosť vystúpenia na
ďalšom rokovaní MsZ ohľadne jeho odstúpenia z vedenia filmového festivalu.
Primátor oboznámil prítomných o niektorých aktivitách mesta, príp. MAS Strážovské vrchy
spojených s týmito tabuľkami, aj o vlastnej iniciatíve a tvorbe niektorých občanmi mesta.
K možnosti vystúpenia pána Hledíka na rokovaní MsZ primátor informoval, že udelenie slova
je možné na základe Rokovacieho poriadku MsZ.
Primátor mesta ešte doplnil informáciu, že na základe kritiky stavu priestranstva pri Termáli
začali pracovníci TsM s revitalizáciou tohto prostredia - vyčistenie a náter sedenia, osadenie lavíc
i skultúrnenie zelene - napriek tomu, že tento pozemok patrí súkromnej osobe na náklady mesta.

15.

Záver

Vzhľadom na to, že všetky body dnešného programu rokovania boli vyčerpané, primátor
poďakoval poslancom za ich účasť, a tým zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia:

p. Monika Pšenčíková
p. Roman Krištof

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. 04. 2017

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ

S
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór

Ing. Boris Ančin

__

Mgr. Tatiana Draková

__

Peter Ďurina

__

Ing. Katarína Holá

__

Roman Krištof

rJ

Mgr. Miloš Lutka

ó

JUDr. Katarína Martinková

__

Monika Pšenčíková

__

Pavol Sirotný

__

Ing. Marián Takáč

/ /

Novozvolená poslankyňa:

Mgr. Zuzana Ďurmeková

........

SĽUB POSLANCA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie
poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

V Trenčianskych Tepliciach, 26. apríla 2017

Mgr. Zuzana Dúrmeková

