Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 21. júna 2017

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
Program:
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3.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016

4.

Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 8/2016
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta
Trenčianske Teplice

5.

Rozpočtové

opatrenia

Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach

na zmenu

rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
v platnom znení
6.

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za 1. štvrťrok 2017

7.

Návrh na odpredaj novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2781/3 a prac. č. 2781/6

8.

Návrh na prenájom pozemku KN_C pare. č. 1716 a novovytvorených pozemkov KN_C pare.
č. 1731/14 a 1731/15

9.

Návrh na predaj nehnuteľnosti majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorené pozemky KN_C
pare. č. 2387/7 a pare. č. 2775/2

10. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorený pozemok KN_C
pare. č. 2776/3
11. Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_E pare. č. 1208
12. Návrh na prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčianske v k. ú. Omšenie a k.
ú. Trenčianske Teplice
13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemku KN_C pare. č. 2666/2
14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta pozemku KN_C pare. č. 2721 a pozemku KN_E pare. č. 1344

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na Červených
Kopaniciach
16. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Modernizácia odborných
učební na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
17. Interpelácie
18. Rôzne
19. 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, že poslanci Miloš Lutka a Pavol Sirotný sa ospravedlnili z neúčasti na
dnešnom rokovaní a poslanec Peter Ďurina ohlásil krátke meškanie. Na základe prezenčnej listiny je
prítomných 8 poslancov MsZ a M sZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil poslanca Borisa Ančina a poslanca Mariána Takáča, za skrutátorky
Annu Hudcovskú a Zdenu Bunčákovú, 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. 16/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
2

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

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 26. apríla 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 zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 26. apríla 2017.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov nezapojil, preto pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Uznesenie č. 17/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 26. apríla 2017.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

3.

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016

Záverečný účet Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016 bol v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení riadne zverejnený na Úradnej tabuli Mesta Trenčianske Teplice a na
internetovej stránke mesta.
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 k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016.
Súčasťou materiálu na prerokovanie je Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016 a Správa nezávislého audítora z
overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Primátor doplnil informáciu o hospodárení mesta za rok 2016 s prebytkom vo výške 19 467,81
Eur, ktorý bude prevedený do rezervného fondu. Jeho kumulovaná výška bude v celkovej hodnote
35 192 Eur.
Do diskusie
sa zapojila poslankyňa Monika Pšenčiková, ktorá požiadala o vysvetlenie
informácie - poskytnutie čiastky cca 60 tis. Eur nad rámec originálnych kompetencií pre základnú
školu.
Odpovedal Ing. Martin Ďudák, kde konštatoval, že ide o výšku dlhu základnej školy voči dodávateľovi
tepelnej energie. Ďalším dôvodom je aj nedostatočné financovanie na žiaka zo strany štátu, kde gro
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čiastky ide na mzdové náklady a na prevádzku školy a telocviční nezostáva dostatok financií. Počas
minulého roka Mesto saturovalo tento nedoplatok, dodal Ďuďák.
Na prvú otázku - rovnakú ako položila poslankyňa Pšenčíková - už bolo odpovedané poslankyni
Zuzane Ďurmekovej. Druhá jej otázka sa týkala úverovej zadlženosti mesta.
Opäť odpovedal Martin Ďuďák. V mesiaci jún 2016 mesto refinancovalo všetky úvery spojené
s projektami z EÚ fondov z rokov 2013 - 2015. V súčasnosti má mesto dva úvery, v minulom roku
mesto nežiadalo žiadny úver. Ak sa tento stav s úvermi nezmení, do konca roku 2018 bude mesto bez
dlhu. Mesto sa nachádza s úverovou zadlženosťou pod normálom zákonom stanovenej hodnoty,
doplnil Martin Ďuďák.

Uznesenie č. 18/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)

berie na vedomie

- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 2016
- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016
b) schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie mesta a Záverečný účet
výhrad

Mesta Trenčianske Teplice za rok 2016 bez

2. Usporiadanie finančných prostriedkov v sume 19 467,81 € nasledovne:
prevod do rezervného fondu mesta vo výške 19 467,81 €.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

4.

Návrh Dodatku č. 12 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske
teplice č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta informoval, že navrhovaný Dodatok č. 2 kV Z N č. 8/2016 vychádza z
a potreby zavedenia jednotných a presných pravidiel pre vydávanie Rezidenčnej parkovacej
Ďalej sa týmto dodatkom spoplatňuje ročná parkovacia karta prevádzky na 100 Eur/rok s tým,
držiteľ môže parkovať nie len v tesnej blízkosti svoje prevádzky, ako to bolo ustanovené do
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praxe
karty.
že jej
tohto

času. Stále je v riešení parkovanie automobilov na sídlisku. Pripomienky k návrhu Dodatku č. 2 neboli
v lehote uplatnené, doplnil primátor.
Poslanec Peter Ďurina prišiel do rokovacej miestnosti.
V diskusii k tomuto bodu programu sa pýtal poslanec Roman Krištof, či je stále obmedzenie na počet
kariet (2) ku karte prevádzky?
Primátor mu odpovedal, že v súčasnosti je 1 karta zdarma s parkovaním v blízkosti prevádzky, každá
ďalšia karta je spoplatnená sumou 100,- Eur/ks/rok. Jeho návrh je do budúcna spoplatniť všetky
karty prevádzok rovnakou sadzbou, čo však bude ešte predmetom ďalších pracovných rokovaní
poslancov MsZ, ukončil primátor.

Uznesenie č. 19/VI2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 2 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: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

5.

Rozpočtové opatrenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na
zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017 v zmysle §14 zákona č.
583/2004 Z.z. v platnom znení

Primátor stručne uviedol materiál k tomuto bodu. Ide o návrh na rozpustenie časti rezervného
fondu mesta, ktorý vyplynul z pracovného rokovania primátora a poslancov MsZ, a to vo výške 15 tis.
Eur najmä na práce spojené so zmenou dispozície kuchyne a jedálne detí v objekte materskej školy
a na rekonštrukciu sociálnych zariadení pri telocvičniach základnej školy tiež vo výške 15 tis. Eur. Na
doplnenie primátor informoval, že po vykonaní týchto rozpočtových opatrení zostane v rezervnom
fonde mesta ešte 5 000 Eur. Následne primátor otvoril diskusiu.
Poslanec Roman Krištof sa zaujímal, či nie je možné využiť finančné prostriedky z predaja
pozemkov a či je potrebné na tieto rekonštrukcie rozpustiť rezervný fond?
Primátor reagoval na otázku poslanca Krištofa, že na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva sa
budú vyhlasovať súťaže, príjem z nich je možné očakávať až na jeseň tohto roku. Z neho časť
prostriedkov bude použitých na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie budovy mestského úradu
a základnej školy, na infraštruktúru v materskej aj základnej škole, na obnovu komunikácií v meste.
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Uznesenie č. 20/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
schvaľuje
navýšenie príjmov finančných operácií v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 prostredníctvom
prevodu finančných prostriedkov z rezervného mimorozpočtového účtu mesta v celkovej výške 30 000
€, ktoré budú zapojené do rozpočtu mesta a použité na:
a) Rekonštrukciu priestorov a materiálno technické zhodnotenie zariadení v priestoroch kuchyne
Materskej školy vo výške 15 000 €
a
b)Rekonštrukciu priestorov a materiálno technické zhodnotenie zariadení v priestoroch sociálnych
zariadení v priestoroch ZŠ A. Bagara vo výške 15 000 €.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

6.

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za 1.
štvrťrok 2017

Primátor mesta uviedol v stručnosti, že informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske
Teplice sa pravidelne predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva štvrťročne, t.j. teraz
k 31.03.2017.
Na základe hlasovania poslancov bolo jednohlasne prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 21/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za 1. štvrťrok 2017.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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o

plnení

7.

Návrh na odpredaj novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2781/3 a pare. č.
2781/6

Primátor informoval o tom, spoločnosť HCPF s.r.o. zo Zvolena požiadala Mesto Trenčianske
Teplice o odpredaj novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2781/3 a pare. č. 2781/6 za účelom
vybudovania parkoviska pre penzión nachádzajúci sa na pozemku KN_C pare. č. 833, ktorý je v ich
vlastníctve.
Táto spoločnosť sa zaviazala vybudovať na novovytvorenom pozemku autobusovú zastávku
v prospech Mesta na vlastné náklady. Podmienkou prevodu pozemkov bude správoplatnenie
kolaudačného rozhodnutia celej stavby, čo je zahrnuté v návrhu zmluvy o budúcej zmluve. Zámer
predaja novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2781/3 o výmere 343 m2 a pare. č. 2781/6 o
výmere 43 m2 bol v zm ysle zákona riadne zverejnený na úradnej tabuli od 05. 06. 2017. Predaj
týchto pozemkov sa uskutočňuje v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, t. j. predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, dokončil
primátor.
Poslanec Marián Takáč, predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia pri MsZ,
informoval o prerokovaní tohto materiálu na komisii s odporučením prijať návrh uznesenia tak, ako je
predložené v materiáli.
Uznesenie č. 22/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1/ určuje predaj novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2781/3 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 343 m 2 a pare. č. 2781/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, katastrálne územie
Trenčianske Teplice pre spoločnosť HCPF, s. r. o. Kremnická 2547/3, 960 01 Zvolen, IČO: 44 410
930 za 1,- Eur 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:

Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom pozemkov
KN_E pare. č. 2781 - ostatné plochy
o výmere 7949 m2, zapísaného na LV č. 1 a pozemkov KN_E pare. č. 2655/1 - ostatné plochy
o výmere 65 m2 a pare. č. 2655/2 - ostatné plochy o výmere 43 m2 zapísaných na LV č. 2435 v k. ú.
Trenčianske Teplice. Novovytvorené pozemky vznikli odčlenením od pôvodného pozemku KN_E
pare. č. 2781 a zlúčením
pôvodných pozemkov KN_E č. 2655/1 a pare. č. 2655/2 na základe
geometrického plánu č. 45991367-003-2015, vyhotoviteľa Ing. Dušana Bloudka Jr. Malé Stankovce
907, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 45 991 367 zo dňa 08. 07. 2015.
Spoločnosť HCPF, s. r. o. Kremnická 2547/3, 960 01 Zvolen, IČO: 44 410 930 požiadala Mesto
Trenčianske Teplice o odpredaj novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2781/3 a pare. č. 2781/6
za účelom vybudovania parkoviska pre penzión nachádzajúci sa na pozemku KN_C pare. č. 833, ktorý
je v ich vlastníctve.
Spoločnosť HCPF, s. r. o. sa zaviazala vybudovať na novovytvorenom pozemku KN_C pare. č.
2781/1, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, autobusovú zastávku v prospech mesta
na vlastné náklady.
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2. schvaľuje predaj novovytvorených pozemkov KN_C pare. č. 2781/3 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 343 m2 a pare. č. 2781/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, katastrálne územie
Trenčianske Teplice pre
spoločnosť HCPF, s. r. o. Kremnická 2547/3, 960 01 Zvolen, IČO:
44 410 930 za 1,- Eur za účelom vybudovania parkoviska pre penzión nachádzajúci sa na pozemku
KN_C pare. č. 833, ktorý je v ich vlastníctve, za nasledovných podmienok:

predaj pozemkov sa uskutoční na základe Zmluvy o budúcej zmluve
do majetku spoločnosti sa pozemky prevedú až po právoplatnej kolaudácii celej stavby, t. j.
parkoviska pre penzión vo vlastníctve spoločnosti ako aj autobusovej zastávky pre Mesto
Trenčianske Teplice
na novovytvorenom pozemku KN_C pare. č. 2781/1 - zastavané plochy a nádvoria vybuduje
spoločnosť autobusovú zastávku na svoje náklady.
podmienkou účinnosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je predloženie architektonickej štúdie
celej stavby, t. j. parkoviska pre penzión vo vlastníctve spoločnosti ako aj autobusovej
zastávky pre Mesto Trenčianske Teplice a jej písomné odsúhlasenie predávajúcim
v prípade, ak spoločnosť nezačne realizovať stavbu do jedného kalendárneho roka od vydania
stavebného povolenia, Mesto Trenčianske Teplice môže od Zmluvy o budúcej zmluve
odstúpiť.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
8.

Návrh na prenájom pozemku KN_C pare. č. 1716 a novovytvorených pozemkov
KN_C pare. č. 1731/14 a 1731/15

Ďalší bod programu dnešného rokovania MsZ otvoril primátor. Stručne oboznámil prítomných o tom,
že spoločnosť Green - W, s. r. o. Malé Stankovce požiadala Mesto Trenčianske Teplice o prenájom
pozemku KN_C pare. č. 1716 - orná pôda o výmere 38 m2 a novovytvorených pozemkov KN_C pare.
č. 1731/14 o výmere 256 m2 a pare. č. 1731/15 o výmere 29 m2, katastrálne územie Trenčianske
Teplice za účelom vybudovania a prevádzkovania samoobslužnej autoumyvárne. Zároveň sa
zaviazala realizovať revitalizáciu časti autobusovej zastávky priamo susediacej s pozemkom, ktorý je
predmetom budúceho prenájmu a vyriešiť vjazd a výjazd autobusov podľa podmienok PZ SR, ODI
Trenčín. Autoumyváreň bude slúžiť pre potreby občanov Mesta Trenčianske Teplice, ako aj jeho
návštevníkov.
Zámer prenájmu pozemku a novovytvorených pozemkov bol v zmysle § 9a ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov riadne zverejnený na úradnej
tabuli. Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice sa uskutočňuje v zmysle § 9a,
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, t. j. prenájom majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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Uznesenie č. 23/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. určuje prenájom pozemku KN_C pare. č. 1716 - orná pôda o výmere 38 m2 a novovytvorených
pozemkov KN_C pare. č. 1731/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2 a pare. č. 1731/15
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, katastrálne územie Trenčianske Teplice pre
spoločnosť Green - W, s. r. o. Malé Stankovce 293, 913 11 Trenčianske Stankovce na dobu určitú
a to 15 rokov za cenu 15,- Eur/m2/rok ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9,
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom pozemkov KN_C pare. č. 1716 - orná pôda o výmere 38
m2, pare. č. 1731/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1840 m2 a pare. č. 1731/4 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 360 m2 zapísané na LV č. 1 v k. ú. Trenčianske Teplice. Novovytvorené
pozemky vznikli odčlenením od pôvodných pozemkov KN_C pare. č. 1731/1 a pare. č. 1731/4 na
základe geometrického plánu č. 43468608-58/17, vyhotoviteľa Tomáša Bad’uru, Kpt. Nálepku 21,
Trenčín, IČO: 43468608 zo dňa 23. 05. 2017.
Spoločnosť Green - W, s. r. o. Malé Stankovce 293, 913 11 Trenčianske Stankovce požiadala
Mesto Trenčianske Teplice o prenájom pozemku KN_C pare. č. 1716 a novovytvorených pozemkov
pare. č. 1731/14 a pare. č. 1731/5 v celkovej výmere cca 323 m2. Na uvedených pozemkoch chce
uvedená spoločnosť vybudovať a prevádzkovať samoobslužnú autoumyváreň.
Žiadateľ Green - W, s. r. o. sa zaviazala realizovať revitalizáciu časti autobusovej zastávky
priamo susediacej s pozemkom, ktorý je predmetom budúceho prenájmu a vyriešiť vjazd a výjazd
autobusov podľa podmienok PZ SR, ODI Trenčín. Autoumyváreň bude slúžiť pre potreby občanov
Mesta Trenčianske Teplice ako aj jeho návštevníkov.
2. schvaľuje prenájom pozemku KN_C pare. č. 1716 - orná pôda o výmere 38 m2 a novovytvorených
pozemkov KN_C pare. č. 1731/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2 a pare. č. 1731/15
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, katastrálne územie Trenčianske Teplice pre
spoločnosť Green - W, s. r. o. Malé Stankovce 293, 913 11 Trenčianske Stankovce za účelom
vybudovania a prevádzkovania samoobslužnej autoumyvárne za nasledovných podmienok:
- nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 15 rokov. Táto začne plynúť dňom nasledujúcim po
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu, ktorá má byť umiestnená na vyššie
uvedených pozemkoch,
- podmienkou účinnosti nájomnej zmluvy je predloženie architektonickej štúdie autoumyvárne ako aj
zrevitalizovanej autobusovej zastávky a jej písomné odsúhlasenie prenajímateľom,
- nájomné v zmysle VZN Mesta Trenčianske Teplice č.
7/2016
o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice predstavuje sumu 15,- Eur/m 2/rok.

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

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorené
pozemky KN_C pare. č. 2387/7 a pare. č. 2775/2

Primátor mesta k tomuto materiálu uviedol, že manželia Juraj a Janka Merkovci, bytom
Trenčianske Teplice požiadali mesto Trenčianske Teplice o odpredaj časti pozemkov KN_E pare. č.
2387 a pare. č. 2775 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice z dôvodu prístupu cez uvedené pozemky na
pozemok KN_C pare. č. 2387/2, ktorý je v ich vlastníctve a vybudovania parkovacej plochy. Pozemky
sa nachádzajú na ul. Partizánska v Trenčianskych Tepliciach po pravej strane, známe ako bývalý
obchod.
Žiadosť bola na rokovaní Komisie pre financie a majetok ešte v septembri 2016 a členovia
komisie odporučili preveriť a prekonzultovať celú situáciu ohľadom týchto pozemkov, či sa jedná
o chodník alebo nie a či je možné odpredať časť pozemku KN_C pare.č. 2387 odčlenením podľa
geometrického plánu. Z tohto dôvodu bol vypracovaný geometrický plán
na odčlenenie časti
pozemkov KN_E pare. č. 2775 a pare. č. 2387.
Na základe pracovného rokovania poslancov MsZ odporučili poslanci schváliť predaj
novovytvorených pozemkov za cenu 8,- Eur/m2.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.
Uznesenie č. 24/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľností, a to:
a)

novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 2387/7 - ostatné plochy o výmere 163 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres
Trenčín. Pozemok vznikol oddelením z pozemku KN_E pare. č. 2387 - lesné pozemky o
výmere 900 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Trenčianske Teplice, Okresný úrad Trenčín katastrálny úrad, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín,

b)

novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 2775/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 45
m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice,
okres Trenčín. Pozemok vznikol oddelením z pozemku KN_E pare. č. 2775 - ostatné plochy
o výmere 5779 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Trenčianske Teplice, Okresný úrad Trenčín katastrálny odbor, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín,

kupujúcim manželom Juraj Merka, rod. Merka a Janka Merková, rod. Kiacová, obaja bytom Bagárova
378/17, 914 51 Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2. Celková kúpna cena za prevádzané pozemky
predstavuje 1 664,- Eur.
Novovytvorené pozemky KN_C pare. č. 2387/7 - ostatné plochy o výmere 163 m2 a pare. č.
2775/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vznikli na základe geometrického plánu č.
45682925-101/2016 vyhotoveným vyhotoviteľom Ing. Jana Masárová, A. Kropáčiho 1138/2, 914 41
Nemšová, IČO: 45 682 925, na oddelenie pozemkov p.č. 2387/7, 2775/1, 2775/2 a určenie vlastníctva
p.č. 2387/7 a 2775/2 zo dňa 16.02.2017, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trenčín katastrálny odbor dňa 07.04.2017 pod číslom 368/17.
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Pri predaji pozemkov bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

zákona č.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Takáč)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
10.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorený
pozemok KN_C pare. č. 2776/3

Materiál k tomuto bodu dnešného programu rokovania MsZ uviedol primátor. Informoval
prítomných o tom, že Mgr. Eva Kutišová, bytom Dubnica nad Váhom a Martin Jamrich, bytom Horné
požiadali Mesto Trenčianske Teplice o odpredaj novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 2776/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice z dôvodu prístupu na
pozemky KN_C pare. č. 2564/2 a 2564/3, ktoré sú v ich vlastníctve. Na pozemku KN_C pare. č.
2564/3 je už postavená hrubá stavba rodinného domu. Novovytvorený pozemok sa nachádza na
konci ul. Partizánska v Trenčianskych Tepliciach po ľavej strane smerom na Bánovce nad Bebravou.
Na základe pracovného rokovania poslancov MsZ odporučili poslanci schváliť predaj
novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 2776/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2
kupujúcim každý v spoluvlastníckom podiele >2 za cenu 8,- Eur/m2.
Uznesenie č. 25/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti - novovytvoreného
pozemku KN_C pare. č. 2776/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín. Pozemok
vznikol oddelením z pozemku KN_C pare. č. 2776/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4791 m2
vo vlastníctve Mesta Trenčianke Teplice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne
územie Trenčianske Teplice, Okresný úrad Trenčín - katastrálny odbor, obec Trenčianske Teplice,
okres Trenčín

kupujúcim Mgr. Eva Kutišová, rod. Ženíšková, bytom Agátová 4302/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
a Martin Jamrich, rod. Jamrich, bytom Horné Naštice 65, 956 41 Uhrovec, každý v spoluvlastníckom
podiele > 2 za cenu 8,- Eur/m2. Celková kúpna cena pozemku predstavuje 600,- Eur.
Novovytvorený pozemok KNC pare. č. 2776/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2
vznikol na základe geometrického plánu č. 21/2017 vyhotoveným vyhotoviteľom Ing. Bronislava
Filiačová, geodet, Kaličiakova 1817/7, 019 01 Ilava, IČO: 37 190 504 na oddelenie pozemku
p.č.2564/5, 2776/3 zo dňa 21.3.2017, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálny odbor, Trenčín dňa 30. 03. 2017 pod číslom 389/17.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

11.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - pozemok KN_E
pare. č. 1208

Primátor mesta podal informáciu o tom, že Peter Janík, bytom Trenčianske Teplice požiadal
Mesto Trenčianske Teplice o odpredaj pozemku KN_E pare. č. 1208 - orná pôda o výmere 2138 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice z dôvodu vybudovania záhrady pre súkromné účely. Pozemok sa
nachádza mimo zastavaného územia mesta po ľavej strane cesty smerom k salašu za záhradkárskou
osadou Žliabok. Jedná sa o poľnohospodársky pozemok.
Bežne sa mesto riadi pri nakladaní so svojím majetkom ustanoveniami zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p. V prípade prevodu poľnohospodárskej pôdy je však pôsobnosť zákona
o majetku obcí vylúčená v zmysle jeho ustanovenia § 1 ods. 3 písm. c).
Z tohto dôvodu musí pri prevode poľnohospodárskeho pozemku ak je jeho výmera vyššia ako 2000
m2 postupovať v súlade s ustanovenia zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Na pracovnom rokovaní poslancom MsZ určili minimálnu kúpnu cenu 6,50,- Eur/m2.
Primátor požiadal o hlasovanie za predložený návrh uznesenia s doplnením kúpnej ceny za
m2.
Uznesenie č. 26/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti - pozemku KN_E
pare. č. 1208 - orná pôda o výmere 2138 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Trenčianske
Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčianke Teplice, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Trenčianske Teplice, Okresný úrad Trenčín katastrálny odbor, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín v súlade s ustanovenia zák. č. 140/2014
Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p. za sumu 6,50 Eur/ m2.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Takáč)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

12.

Návrh na prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice
v k.ú. Omšenie a k.ú. Trenčianske Teplice
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Primátor mesta podal krátku informáciu o tom, že Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom lesných
pozemkov KN_E pare. č. 2968/1 - lesné pozemky o výmere 365439 m2, pare. č. 2968/3 - lesné
pozemky o výmere 42301 m2 a pare. č. 2973/4 - lesné pozemky o výmere 110379 m2 zapísaných na
LV č. 4170, k. ú. Omšenie a pozemku KN_E pare. č. 931 - lesné pozemky o výmere 2757 m2
v podiele 1/6, k. ú. Trenčianske Teplice.
V
záujme zosúladenia súčasného stavu so stavom Programu starostlivosti o les na roky 2012 2021 ponúkli Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Trenčín Mestu Trenčianske Teplice
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31. 12. 2045 bez odovzdania pozemkov za účelom
riadneho obhospodarovania majetku Mesta Trenčianske Teplice.
Na základe pracovného rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
bolo odporučené, aby MsZ v Trenčianskych Tepliciach schválilo prenájom lesných pozemkov o
výmere 50,8783 ha v k. ú. Omšenie a k. ú. Trenčianske Teplice za podmienok, ktoré predložili Lesy
SR, š. p. odštepný závod, Trenčín. Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanec Marián Takáč informoval prítomných, že sa zúčastnil osobnej prehliadky na mieste.
Napriek tomu, že ide o ťažko dostupný terén, potvrdil príkladnú starostlivosť aj s reprodukciou
stromčekov.
Poslanec Roman Krištof upozornil na chýbajúce slovo a jeho doplnenie v znení uznesenia
v časti odôvodnenie pri sume prenájmu slovo „ročne“. Primátor súhlasil s navrhovaným doplnením.
Uznesenie č. 27/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1/ určuje prenájom lesných pozemkov KN_E, resp. ich časť nasledovne:
•
•
•
•

pare. č. 2968/1 - lesné pozemky o výmere 35,5835 ha,
pare. č. 2968/3 - lesné pozemky o výmere 4,2301 ha,
pare. č. 2973/4 - lesné pozemky o výmere 11,0187 ha, zapísaných na LV č. 4170, k. ú.
Omšenie a
pare. č. 931 - lesné pozemky v podiele 1/6, ktorá predstavuje výmeru 0,046 ha, zapísaného
na LV č. 2910, k. ú. Trenčianske Teplice tvoriace lesné porasty časti jednotiek priestorového
rozdelenia lesa č. 224B, 224C, 225, 226, 227, 228, 229A, 229B, 229C, 230A1, 230A2, 230B,
230C, 231 A, 231 B, 231 C, 234A, 235A, 276A1 a 276A2 v lesnom celku Opatová, pre Lesy
SR, š. p., so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica na obdobie do 31. 12. 2045
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Celková prenajatá výmera lesných pozemkov je
50,8783 ha.

Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom lesných pozemkov KN_E pare. č. 2968/1 - lesné pozemky
o výmere 365439 m2, pare. č. 2968/3 - lesné pozemky o výmere 42301 m2 a pare. č. 2973/4 - lesné
pozemky o výmere 110379 m2 zapísaných na LV č. 4170, k. ú. Omšenie a pozemku KN_E pare. č.
931 - lesné pozemky o výmere 2757 m2 v podiele 1/6, k. ú. Trenčianske Teplice.
Časť týchto pozemkov o výmere 50,8783 ha tvoria lesné porasty časti jednotiek priestorového
rozdelenia lesa č. 224B, 224C, 225, 226, 227, 228, 229A, 229B, 229C, 230A1, 230A2, 230B, 230C,
231 A, 231 B, 231 C, 234A, 235A, 276A1 a 276A2 LC Opatová.
Na týchto lesných pozemkoch hospodárili v minulosti Lesy SR, š. p. odštepný závod Trenčín, lebo
si mysleli, že sa jedná o lesy vo vlastníctve štátu. Zistením, že niektoré lesy patria Mestu Trenčianske
Teplice ponúkajú mestu nájomné za prenájom lesných pozemkov na základe nájomnej zmluvy za
vyššie uvedených podmienok.
V
záujme zosúladenia súčasného stavu so stavom Programu starostlivosti o les na roky 2012 2021 ponúkli Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Trenčín Mestu Trenčianske Teplice
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uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31. 12. 2045 bez odovzdania pozemkov za účelom
riadneho obhospodarovania majetku Mesta Trenčianske Teplice.

2. schvaľuje prenájom lesných pozemkov KN_E, resp. ich časť nasledovne:
•
pare. č. 2968/1 - lesné pozemky o výmere 35,5835 ha,
•
pare. č. 2968/3 - lesné pozemky o výmere 4,2301 ha,
•
pare. č. 2973/4 - lesné pozemky o výmere 11,0187 ha,zapísaných na LV č. 4170, k. ú.
Omšenie a
•
pare. č.931 - lesné pozemky v podiele 1/6, ktorá predstavuje výmeru 0,046 ha, zapísaného
na LV č. 2910, k. ú. Trenčianske Teplice tvoriace lesné porasty časti jednotiek priestorového
rozdelenia lesa č. 224B, 224C, 225, 226, 227, 228, 229A, 229B, 229C, 230A1, 230A2, 230B,
230C, 231 A, 231 B, 231 C, 234A, 235A, 276A1 a 276A2 v lesnom celku Opatová, pre Lesy
SR, š. p., so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica na obdobie do 31. 12. 2045.
Celková prenajatá výmera lesných pozemkov je 50,8783 ha.
Výška nájomného za lesné pozemky kalkulovaná na základe úloh stanovených PSL (2012 2021) je na obdobie rokov 2017 až 2021 určená vo výške 3 220,- Eur ročne. Nájomné na dálšie
obdobie bude stanovené na základe aktuálneho PSL dodatkom.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za : 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
13.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného
majetku mesta - pozemku KN_C pare. č. 2662/2

Materiál k tomuto bodu predložil primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Tepliciach schválilo zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice
priamym predajom - pozemok KN_C pare. č. 2666/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2,
k. ú. Trenčianske Teplice ako aj podmienky predaja tohto majetku mesta priamym predajom. Keďže
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s víťazom z ponuky v priamom predaji zo strany záujemcu nedošlo, je
potrebné prijaté uznesenie MsZ zrušiť.
Listom zo dňa 09. 06. 2016 požiadala spoločnosť RP Slovakia, so sídlom Bratislava
o odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2666/2 o výmere 169 m2. Menovaná spoločnosť je vlastníkom
okolitých pozemkov. Pozemok chcú odkúpiť z dôvodu skultúrnenia okolia ich objektu.
V súčasnosti časť tohto pozemku má v prenájme pán Dušan Ondrišák, z Trenčianskych Teplíc
za účelom umiestnenia dreveného stánku na ambulantný predaj ovocia a zeleniny. Nájomná zmluva je
uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2018.
Žiadosť o odpredaj pozemku bola predmetom rokovania Komisie pre financie a majetok pri
MsZ, ktorá odporučila prerokovať uvedenú žiadosť so všetkými poslancami na pracovnom rokovaní.
Výsledkom pracovného rokovania poslancov MsZ bolo určenie ceny za m2 a podmienok vyhlásenia
obchodnej verejnej súťaže, dokončil primátor.
V diskusii sa poslanec Marián Takáč zaujímal o dôvod skultúrnenia pozemku a či sa plánuje
na ňom v budúcnosti výstavba.
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Primátor odpovedal poslancovi Takáčovi, že podmienky využitia pozemku definuje územný
plán mesta. Zatiaľ má žiadateľ plán rekultivovať tento pozemok s využitím ako terasu k dnes
existujúcej kaviarni.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu v dvoch hlasovaniach - za schválenie spôsobu prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta a podmienok obchodnej verejnej súťaže a druhé hlasovanie
za zrušenie uznesenia MsZ z roku 2016:
Uznesenie č. 28/VI/2017
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_C pare. č. 2666/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2 vedeného na LV č. 1, 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. 2666/2“
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
Uznesenie č. 29/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie
v Trenčianskych Tepliciach č. 127/XII/2015 zo dňa 15. 12.2015.

Mestského

zastupiteľstva

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie zrušené,
14.

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného
majetku mesta - pozemku KN_C pare. č. 2721 a pozemku KN_E pare. č. 1344

Primátor mesta k tomuto návrhu uviedol, že pán Marián Lezo, bytom Trenčianske Teplice požiadal, o
odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2721 o výmere 2674 m2 a pozemku KN_E pare. č. 1344 o výmere
1065 m2. Využívať ich chce na poľnohospodárske aktivity. O pozemok KN_C pare. č. 1344 prejavil
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záujem už v minulosti, ale zatiaľ mesto k tomuto predaju nepristúpilo. Predmetné pozemky sa
nachádzajú v lokalite Kaňová a susedia s pozemkami, ktorých je výlučným vlastníkom.

Žiadosť o odpredaj pozemkov bola predmetom rokovania Komisie pre financie a majetok pri MsZ ,
a aj na pracovnom rokovaní poslancov MsZ.
V
zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje Mestské zastupiteľstvo, doplnil informáciu primátor.
Uznesenie č. 30/VI/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1/ na základe § 9 ods. 2 písm. a/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku KN_C pare. č. 2721 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2674 m2 a pozemku KN_E pare. č. 1344 - orná pôda
o výmere 1065 m2 vedených na LV č. 1, 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 nehnuteľností - pozemku KN_C pare. č. 2721
a pozemku KN_E pare. č. 1344“ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

15.

Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na
Červených Kopaniciach

Materiály k tomuto bodu predložil primátor mesta. Informoval o tom, že na Mestský úrad
v Trenčianskych Tepliciach boli koncom minulého roka a začiatkom tohto roka doručené žiadosti od
viacerých záujemcov o kúpu pozemkov v lokalite Červené Kopanice.
Problematikou odpredaja pozemkov na Červených Kopaniciach sa zaoberali poslanci na
svojich pracovných rokovaniach. Výsledkom týchto rokovaní bolo, aby sa pozemky v tejto lokalite
odpredávali formou obchodných verejných súťaží (ďalej len OVS) v blokoch, z čoho vyplynulo, že by
malo byť vyhlásených 5 súťaží. V OVS pod č. 1. - 4 je minimálna kúpna cena pozemku 29, -Eur/m2,
v OVS pod č. 5 je minimálna kúpna cena pozemku 8,- Eur/m2, ktorá bola určená s prihliadnutím na
prieskum o možnosti zosuvy pôdy.
V
zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje Mestské zastupiteľstvo, doplnil primátor
mesta a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili:
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Poslanec Marián Takáč s pripomienkou, že ak pri OVS č. 1 presahuje suma 40 tis. Eur, mal by
byť zhotovený „čerstvý“ znalecký posudok, pričom sa opieral o VZN o nakladaní s majetkom mesta
a tiež i o chýbajúcu odbornosť pri určovaní ceny pozemkov. Ďalší podnet bol k OVS č. 5 - kde ide
o pozemok nad Partizánom, pričom je to komplikovanejší prípad a myslí si, že bolo by vhodné mať
extra znalecký posudok vzhľadom na výmeru pozemku a stanovenie ceny v porovnaní ceny so
susedným pozemkom. Z tohto dôvodu navrhol stiahnuť túto OVS č. 5 z rokovania dnešného
programu.
Tiež i k OVS č. 3 navrhol v tejto súťaži odčítať výmeru parcely č. 2334/129 od celkovej parcely a na
základe znaleckého posudku vygenerovať ceny pre parcely. Dôvodom je, ak sa predá vyššie uvedený
pozemok, prístupová cesta k tomuto pozemku bude len pred oporný múr.
Primátor hneď reagoval k jednotlivým súťažiam, že ak je vyhlásená OVS, podľa zákona
o nakladení s majetkom obcí posudok netreba dať zhotovovať. Ak by sa jednalo o priamy predaj nad
sumu 40 tis. Eur alebo predaj podľa osobitného zreteľa, vtedy by bol v súlade so zákonom takýto
posudok potrebný. Pripomenul, že suma 8,- Eur/m2 vzišla ako výsledok z pracovného rokovania
poslancov, pričom o túto parcelu prejavil záujem len jeden občan, ktorý ju chce využívať ako záhradu.
Pri určovaní ceny poslancami prihliadali na posudok o možnom zosuve pôdy a tiež výška ceny
uvedená v znaleckom posudku bola pre poslancov len oporným bodom, doplnil primátor.
Poslankyňa Zuzana Ďurmeková povedala, že na pracovnej porade poslancov MsZ bola
dohoda, že ak nebude známy víťaz OVS č. 4, OVS č. 5 nebude predmetom rokovania MsZ. Taktiež sa
prikláňa k názoru, že najmä z dôvodu možných atakov na poslancov a pozemkov v oblasti Červených
Kopaníc - členitý terén, bonita pôdy - by mali byť znalecké posudky a z tohto dôvodu sa prikloní
k stiahnutiu tohto materiálu z rokovania MsZ.
Primátor uviedol, že materiály boli predložené na rokovanie MsZ v rozsahu podľa dohody
z pracovného rokovania poslancov a upozornil na znevýhodnenie záujemcu o kúpu pozemku, nakoľko
musí predložiť dve ponuky.
Poslankyňa Monika Pšenčíková sa čudovala, že napriek tomu, že na pracovnom stretnutí sa
venovali návrhu ceny, teraz sa opäť táto téma rozoberá. Ona sama nie je spokojná s danou cenou
najmä na jej osobný názor, že sama by v tejto lokalite nestavala z dôvodu vyšších nákladov na oporný
múr kvôli svahu a tiež i s pripojením ďalších parciel k daným pozemkom.
Do diskusie sa prihlásil a poslancami bol jednohlasne schválený aj pán Karol Mrázik, ktorý
uviedol, že jeho syn chce tento pozemok využiť ako záhradu, pretože podmienky na výstavbu sú
ťažké.
Poslanec Peter Ďurina len podotkol, že môžu byť rozdielne názory, ale aby to neskončilo ako
pri záujemcovi nad Kaňovou a Mesto nemá v tomto prípade doteraz žiadne príjmy.
Primátor ukončil diskusiu a vysvetlil poslancom postup pri hlasovaní - dva pozmeňujúce
návrhy poslanca Mariána Takáča a potom návrhy ako boli predložené v materiáloch.
Pozmeňujúci návrh poslanca Mariána Takáča:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozm eňujúci návrh poslanca Mariána
Takáča - vypustiť v bode č. 15 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozem kov
na Červených Kopaniciach Obchodnú verejnú súťaž č. 5 z dnešného programu rokovania MsZ.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 3 (Ďurmeková, Krištof, Takáč)
Proti: 2 (Ančin, Holá)
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Zdržal sa: 4 (Draková, Ďurina, Martinková, Pšenčíková)
Nehlasoval: O
Na základe hlasovania poslancov nebol pozmeňujúci návrh prijatý.

Druhý pozmeňujúci návrh poslanca Mariána Takáča:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca Mariána
Takáča - v bode č. 15 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozem kov na
Červených Kopaniciach Obchodnej verejnej súťaži č. 3 odčítať parcelu č. 2334/129 z výmery
celkových parciel a na základe znaleckého posudku vygenerovať ceny.
Hlasovanie :
Počet prítom ných poslancov: 9
Za: 4 (Draková, Ďurmeková, Krištof, Takáč)
Proti: 0
Zdržal sa: 5 (Ančin, Ďurina, Holá, Martinková, Pšenčíková)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov nebol pozmeňujúci návrh prijatý.

Vzhľadom k tomu, že tieto pozmeňujúce návrhy neboli prijaté, poslanci hlasovali za návrhy uznesení
tak, ako boli predložené v materiáloch.
O VSč. 1
Uznesenie č. 31/VI/2017

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 - pozemkov KN_C pare. č. 2334/21 ostatné plochy o výmere 264 m2, pare. č. 2334/22 - ostatné plochy o výmere 265 m2, pare. č.
2334/23 - ostatné plochy o výmere 264 m2, pare. č. 2334/24 - ostatné plochy o výmere 264 m2 a
pare. č. 2334/25 - ostatné plochy o výmere 288 m2 vedených na LV č. 1, 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 „N eotvárať - Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľností pozemkov: KN_C pare. 2334/21, pare. č. 2334/22, pare. č. 2334/23, pare. č. 2334/24 a pare. č.
2334/25“ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Krištof, Takáč)
Nehlasoval: 0

18

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

OVS č. 2
Primátor predložil svoj pozmeňujúci návrh na doplnenie uznesenia v OVS č. 2 a OVS č. 4, a to
z dôvodu existujúcich inžinierskych sietí a možnosti sa pripojenia v budúcnosti formou zriadenia
vecného bremena.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh primátora mesta na
doplnenie uznesenia pri OVS č. 2 o bod č. 3 v tomto znení:
3 / zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN_C pare. č. 2334/131 - ostatné plochy,
ktorého obsahom je povinnosť nadobúdateľa - povinného z vecného bremena:
strpieť vykonávanie odborných stavebných prác a súvisiacich prác nevyhnutných na prípadnú
opravu, úpravu, údržbu alebo prekládku časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a sprístupniť
siete pre stavebné mechanizmy,
zdržiavať sa: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácií, alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Mesta Trenčianske Teplice, je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti a prechádza s vlastníctvom nehnuteľnosti na každodobého nadobúdateľa.
a OVS č. 4:
3 / zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN_C pare. č. 2334/43 - ostatné plochy,
ktorého obsahom je povinnosť nadobúdateľa - povinného z vecného bremena:
strpieť vykonávanie odborných stavebných prác a súvisiacich prác nevyhnutných na prípadnú
opravu, úpravu, údržbu alebo prekládku časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a sprístupniť
siete pre stavebné mechanizmy,
zdržiavať sa: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácií, alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Mesta Trenčianske Teplice, je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti a prechádza s vlastníctvom nehnuteľnosti na každodobého nadobúdateľa.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňujúci návrh primátora schválený.
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Uznesenie č. 32/VI/2017

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 - pozemkov KN_C pare. č. 2334/26 -

ostatné plochy o výmere 288 m2, pare. č. 2334/27 - ostatné plochy o výmere 264 m2, pare. č. 2334/28
- ostatné plochy o výmere 264 m2, pare. č. 2334/29 - ostatné plochy o výmere 265 m2, pare.
č.2334/30 - ostatné plochy o výmere 265 m2 a pare. č. 2334/131 - ostatné plochy o výmere 164 m2
vedených na LV č. 1, k. ú. Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice obchodnou
verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
21 na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Neotvárať - Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľností pozemkov: KN_C pare.

2334/26, pare. č. 2334/27, pare. č. 2334/28 , pare. č. 2334/29, pare. č.

2334/30 a pare. č. 2334/131“ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
3/ zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN_C pare. č. 2334/131 - ostatné plochy,
ktorého obsahom je povinnosť nadobúdateľa - povinného z vecného bremena:
strpieť vykonávanie odborných stavebných prác a súvisiacich prác nevyhnutných na prípadnú
opravu, úpravu, údržbu alebo prekládku časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a sprístupniť
siete pre stavebné mechanizmy,
zdržiavať sa: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácií, alebo ktoré

by

mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Mesta Trenčianske Teplice, je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti a prechádza s vlastníctvom nehnuteľnosti na každodobého nadobúdateľa.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
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Uznesenie č. 33/VI/2017

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 - pozemkov KN_C pare. č. 2334/35 -

ostatné plochy o výmere 263 m2, pare. č. 2334/36 - ostatné plochy o výmere 263 m2, pare. č. 2334/37
- ostatné plochy o výmere 287 m2, pare. č. 2334/38 - ostatné plochy o výmere 330 m2, pare. č.
2334/39 - ostatné plochy o výmere 260 m2 a pare. č. 2334/129 - ostatné plochy o výmere 258 m2
vedených na LV č. 1, 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 „Neotvárať - Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľností pozemkov: KN_C pare. 2334/35, pare. č. 2334/36, pare. č. 2334/37 , pare. č. 2334/38, pare. č.
2334/39 a pare. č. 2334/129“ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za : 5
Proti: 2 (Krištof, Takáč)
Zdržal sa: 2 (Draková, Ďurmeková)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 34/VI/2017

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 - pozemkov KN_C pare. č. 2334/32 ostatné plochy o výmere 263 m2, pare. č. 2334/33 - ostatné plochy o výmere 262 m2, pare. č. 2334/34
- ostatné plochy o výmere 262 m2, pare. č. 2334/40 - ostatné plochy o výmere 262 m2, pare. č.
2334/41 - ostatné plochy o výmere 262 m2, pare. č. 2334/42 - ostatné plochy o výmere 265 m2, pare.
č. 2334/43 - ostatné plochy o výmere 252 m2 a pare. č. 2334/44 - ostatné plochy o výmere 100 m2
vedených na LV č. 1, 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 „Neotvárať - Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľností -
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pozemkov: KN_C pare. pare. č. 2334/32, pare. č. 2334/33, pare. č. 2334/34 , pare. č. 2334/40, pare. č.
2334/41, pare. č. 2334/42, pare. č. 2334/43 a pare. č. 2334/44“ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy

3/ zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN_C pare. č. 2334/43 - ostatné plochy,
ktorého obsahom je povinnosť nadobúdateľa - povinného z vecného bremena:
strpieť vykonávanie odborných stavebných prác a súvisiacich prác nevyhnutných na prípadnú
opravu, úpravu, údržbu alebo prekládku časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a sprístupniť
siete pre stavebné mechanizmy,
zdržiavať sa: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácií, alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Mesta Trenčianske Teplice, je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti a prechádza s vlastníctvom nehnuteľnosti na každodobého nadobúdateľa.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Krištof, Takáč)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

OVS č. 5
Uznesenie č. 35/VI/2017

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_C pare. č. 2334/1 - ostatné
plochy o výmere 2004 m2 vedeného

na LV č. 1, k. ú. Trenčianske Teplice

vo vlastníctve Mesta

Trenčianske Teplice obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
21 na základe § 9 ods. 2 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže „Neotvárať - Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľnosti pozemku KN_C pare. pare. č. 2334/1“ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 1 (Takáč)
Zdržal sa: 3 (Draková, Ďurmeková, Krištof)
Nehlasoval: 0
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Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

16.

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

Primátor krátko informoval o pripravovanom projekte s názvom „Modernizácia odborných
učební na Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach" pre žiakov základnej školy, ktorým
sa vytvoria lepšie podmienky pre učebne v oblasti prírodných viet, jazykov a polytechniky. Ako jednou
z príloh k žiadosti o poskytnutie NFP je prijatie uznesenia o predložení žiadosti, zabezpečenia
realizácie i spolufinancovania vyššie uvedeného projektu.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 36/VI/2017

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. IR0P-P02-SC222-2CI16-13 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 finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu

celkových

oprávnených

výdavkov

projektu

a poskytnutého

NFP

v

súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci; pričom výška spolufinancovania predstavuje sumu 8 695,42
Eur,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

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

17.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili poslanci s týmito interpeláciami:
Poslankyňa Zuzana Ďurmeková:
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Požiadala o informáciu, či mesto bolo kontaktované z Bytového družstva ohľadne riešenia
a nápravy chodníka vedúceho popri SNP 132 smerom ku zdravotnému stredisku, kde sa tvorí
po daždi veľká mláka, nedá sa prejsť a voda dokonca tečie k domu a podmáča ho. V prípade,
že by mesto nik nekontaktoval, prosila o prešetrenie a nápravu tohto stavu.
Na základe oslovenia viacerými občanmi sa zaujíma, či mestská polícia zaznamenala
podnety, príp. či pristúpili k sankciám voči občanom nedodržiavajúcim VZN o podmienkach
držania psov na území mesta, najmä nedržanie psov na vôdzkach (celé znenie interpelácie je
prílohou zápisnice).
Primátor hneď reagoval na interpelácie poslankyne Ďurmekovej:
Doposiaľ neeviduje žiadnu žiadosť z Bytového družstva ohľadne predostretého problému.
Takéto sťažnosti na občanov nedodržiavajúcich VZN o psoch sú veľmi často hovorené aj od
poslancov, aj od občanov. Sám vidí problém v ľuďoch, pretože sa správajú inak pred
príslušníkmi MsP a tiež z druhej strany ľudia sa boja dosvedčiť, že sa skutok stal. Boli použité
rôzne metódy kontroly, ale žiadna sa neujala. Posledný návrh bol zasielanie fotografií so
skutkom a ich zverejňovanie pre verejnosť. Pripravuje sa novelizácia zákona o psoch, ktorá by
mala celý stav zjednodušiť, doplnil primátor.
Poslanec Peter Ďurina:
Podporil interpeláciu poslankyni Ďurmekovej a tiež upozornil na niekoľko jám na chodníku od
bytového domu tzv. „slíža“ až po Tesco, ktoré sú v zlom stave a hrozí úraz.
Poukázal na ťažkú prácu príslušníkov MsP nielen ohľadne kontroly týkajúcej sa dodržiavania
VZN o psoch, ale aj na správanie sa občanov ohľadne vreciek na exkrementy, či netriedenie
odpadu alebo čiernych skládok.
Poslankyňa Katarína Martinková:
Bola oslovená občanmi pri bytovom dome Štvrť SNP 124, kde sú zle zaparkované automobily,
či zaparkované na chodníku, a tým je znemožnený prístup záchranných zložiek. Z tohto
dôvodu sa pýtala, či sa budú vyznačovať parkovacie miesta na sídlisku a požiadala
o zohľadnenie uvedenej situácie v tejto časti sídliska.
Primátor odpovedal na interpeláciu, že mesto vyčlenilo finančné prostriedky aj na
zabezpečenie statickej dopravy na sídlisku. Pripravuje sa zmena dopravy v tejto časti sídliska,
čo prinesie väčší počet parkovacích miest a aj lepší prístup záchranných zložiek. Ešte zostáva
doriešiť plochu pri detskom ihrisku a plánovať môžeme aj medzi bytovými domami č. 80 a 81,
dodal primátor mesta.
Poslanec Marián Takáč:
Oslovenie občanov z bytových domov č. 1 - 5, návrhu na riešenie zmeny miesta pre zberné
nádoby na odpad z dôvodu zlého prístupu odberateľa napr. vytvorením ostrovčeka
a vyhradením miesta na vykládku a nakládku.
Na minulom zasadnutí MsZ požiadal o informáciu k úspore po rekonštrukcii verejného
osvetlenia v meste, ktorú teraz prečítal pre občanov a tiež dal návrh na odstránenie niektorých
tmavých časti v meste spôsobených iným uhľom rozptylu nového osvetlenia.
Primátor dal do pozornosti, že týmto návrh prídu obyvatelia tejto spomínanej lokality
o parkovacie miesta. K druhej interpelácií - odstráneniu tmavých miest v meste, požiadal
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o spoluprácu komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia pri MsZ o určenie lokality
a technických možností na osadenie nových stĺpov s osvetlením.

18.

Rôzne

Poslankyňa Tatiana Drakova podala informáciu o spadnutom konáre v meste, pričom išlo
o nebezpečnú situáciu najmä s ohľadom na deti pobehujúce v tejto časti mesta.
Primátor uviedol, že občania ihneď kontaktovali príslušníkov MsP, ktorí nielen ohradili túto
oblasť, ale najmä kontaktovali majiteľa pozemku. Mesto ho upozornilo a ja som ho osobne kontaktoval
ohľadne vzniknutej situácie a jej riešenia.
Poslanec Roman Krištof sa zaujímal, čo môže Mesto urobiť v takejto veci, napr. zabráneniu
prístupu ľudí.
Primátor reagoval, že okolie bolo ohradené páskou, ale je len na ľuďoch rešpektovanie tohto
„zákazu“. Majiteľa samozrejme mesto vyzvalo na konanie v tejto veci.
Poslankyňa Tatiana Draková bola poverená občanmi v bytovom dome „slíž" o požiadanie
o orez stromov, nakoľko niektorí musia celý deň svietiť z nedostatku svetla v byte.
Primátor informoval, že na Mesto bola doručená petícia občanov z tohto bytového domu
ohľadne výrubu, resp. orezu konárov. Avšak je potrebné vyhodnotiť danú situáciu, nakoľko pri orezoch
briez kvôli zapchávaniu žľabov, bola časť ľudí pobúrená, dodal primátor.

19.

Záver

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

Zapísala: Erika Malková
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Interpelácie poslanca, 21.6.2017

1 ./ Chcem sa spýtaťna chodník, ktorý je v m ajetku Mesta Trenoanske Teplice - konkrétne chodník na
sídlisku SNP, pri bytovom dom eč 132 (v smere ku zdravotném u stredisku). Vaše, kď p š'sa na to m to
chodníku vytvára velká k a lii Nielenže sa nedá v tomčase cez chodník prechádzaj ale voda vteká
smerom k dom u, kto rý sústavne p o d m fe . Bola som prítom ná na schôdzí vlastníkov bytov
predm etného dom u v roku 2016, kde sa obyvatelia na to to opakovane äabvali ažadali Bytové driistvo
v Tr. Tepliciach, aby kontaktovalo vlastníka pozemku za účelom nápravy. O dpovďod kom petentných
bola,že sačaká na vym enovanie nového riaditeľa BD a potom budú k o n i
Prosím o inform áciu,ä a akým spôsobom oslovil ktokoK/ek (Bytové družstvo v Trenčianskych Tepliciach
alebo zástupcovia vlastníkov bytov) ohľadne te jto problem atiky M esto Trenoanske Teplice a ak áno,
aké kroky sm erujúce k náprave sa uskutočnili.
Ak nikto neoslovil vlastníka chodníka, prosím o prešetrenie a nápravu zlého stavu.

2 ./ Viacero občanov sa na rrňa obrátilo v súvislosti s nedodáavaním VZN O podmienkach dtžania psov
na území mesta Trenoanske Teplice - konkrétne,že niektorí m ajitelia nemajú svojich psov na vôdzkach
(na sídlisku SNP, v parku a na Hurbanovej ulici). Poprosím o inform áciu,ä Mesto Trenoanske Teplice,
resp. Mestská polícia zaznamenala podnety v te jto súvislosti aä bolo pristúpené aj k sankciám?

M gr. ZuzanaĎUrmeková, poslankýía MsZ

