Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 13. decembra 2017

Prítomní:

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.

Otvorenie

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 26. septembra 2017

3.

Správa

o výsledku

mimoriadnej

inventarizácie

pokladne

a pokladničnej

hotovosti

MsÚ

v Trenčianskych Tepliciach
4.

Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2018 -2020 a rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2018

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 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

6.

Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 26/VI/2017 zo dňa 21. 6. 2017

7.

Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 46/IX/2017 zo dňa 26. 9. 2017

8.

Interpelácie

9.

Rôzne

10. 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.
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Primátor informoval, že poslanci Tatiana Drakova a Pavol Sirotný sa ospravedlnili z neúčasti na
dnešnom zasadnutí, o poslancovi Milošovi Lutkovi nemal informácie. Na základe prezenčnej listiny je
prítomných 8 poslancov MsZ a MsZ je uznášania schopné, skonštatoval primátor.

Za overovateľov určil poslankyne Katarínu Martinkovú a Moniku Pšenčíkovú, 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. Keďže žiadna sa nik neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 50/XII/2017

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

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 26. septembra 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. septembra 2017.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov nezapojil, preto poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 51/XII/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 26. septembra 2017.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

3.

Správa

o výsledku

mimoriadnej

inventarizácie

pokladne

a pokladničnej

hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach

Primátor odovzdal slovo predkladateľovi tohto materiálu. Hlavný kontrolór mesta JUDr. Jozef
Zemko podal krátku správu o uskutočnenej kontrole pokladne a pokladničnej hotovosti mestského
úradu. Doplnil, že vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne rozdiely finančných prostriedkov.

Uznesenie č. 52/XII/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

berie na vedomie Správu o výsledku mimoriadnej

inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

4.

Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na roky 2018 - 2020
a rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018

Tento materiál predložil primátor mesta. Uviedol, že rozpočet sa zostavuje na obdobie troch
rokov. Návrh rozpočtu na rok 2018 je záväzným rozpočtom na príslušný kalendárny rok 2018, pričom
rozpočet na roky 2019 a 2020 je orientačný a bude sa spresňovať v ďalších rozpočtových rokoch.
Súčasťou návrhu rozpočtu je aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta, ktorý je v prípade
otázok k dispozícií. Následne primátor požiadal spracovateľa materiálu Ing. Martina Ďuďáka, z úseku
finančno-strategického plánovania a programového rozpočtu, o krátku informáciu k predloženému
návrhu. Ing Ďuďák povedal, že materiál vychádzal zo všetkých na neho sa viažucich zákonov,
nariadení a aj zo schváleného štátneho rozpočtu

SR.

Pokračuje v dosiahnutých výsledkoch

hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností, zo zmien v oblasti
financovania školstva, navýšenia miezd zamestnancov mesta pri výkone práce vo verejnom záujme,
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výške podielových daní a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov
mesta. Hlavným zámerom návrhu rozpočtu je zabezpečiť prebytkový celkový rozpočet. K tomuto
návrhu neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky.
Primátor doplnil krátku informáciu o plánovaných kapitálových výdavkoch najmä

v oblasti

školstva (rekonštrukciu materskej školy blok C a kuchyne) a cestnej infraštruktúry (statická doprava parkovanie, opravy komunikácií), ako aj spolufinancovanie projektov z EÚ fondov a čiastočnej
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Požiadaviek je oveľa viac, avšak realizácia je možná postupne
a v závislosti najmä od kapitálových príjmov mesta, ukončil primátor.
Následne primátor otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásil poslanec Marián Takáč s viacerými
otázkami. Požiadal o informáciu aj pre občanov, či je v rozpočte zahrnutá aj statická doprava pri
bytových domoch SNP 1 - 5 ,
Komisie výstavby,

ďalej aj na opravu ulice Červené Kopanice, ktorá bola predmetom

dopravy a životného

prostredia.

Ďalšia otázka

sa týkala

navýšenia

sumy

rozpočtovanej pre mestskú políciu vo výške 12 500 euro a naopak zníženia nákladov pre mestský
športový klub.
Primátor odpovedal na jednotlivé otázky poslanca Mariána Takáča:
Statická doprava SNP 1 - 5 - momentálne sa robia čiastočné úpravy pri pozemku za stánkom
s predajom ovocia a zeleniny. Nakoľko na riešenie tohto problému je potrebné zhotoviť projekt
z dopravného hľadiska, či by stavebná úpravy pomohla pri parkovaní obyvateľov týchto
bytových domov, preto mesto vyčlenilo sumu 5000 euro v rozpočte mesta,
Červené Kopanice -

bola uskutočnená prvá obhliadka tejto komunikácie, vzhľadom na

svahovitý terén a výstavbu v minulosti, ktorá značne poškodila túto cestu, mesto požiadalo
o detailný projekt na tie časti mesta, kde je najhorší a neodkladný stav komunikácií. Z neho
vyplynulo, že horší stav je na sídlisku SNP. Nielen mesto Trenčianske Teplice, ale aj celé
Slovensko má problémy so statickou a dynamickou dopravou,

pretože

v minulosti sa nerátalo s tak veľkým nárastom automobilov. Uviedol príklad

pri výstavbe
sídliska SNP

s počtom viac ako 1400 bytov, a možným predpokladaným počtom automobilov 1000.
Mestská polícia -

príslušníci mestskej polície vykonávajú všetky svoje činnosti, ako aj

poskytovanie súčinnosti Obvodnému oddeleniu policajného zboru v Trenčianskych Tepliciach,
ktorý momentálne funguje v menšom počte oproti tabuľkovým počtom.
Mestský športový klub (ďalej len MŠK) - suma bola určená na základe predpokladu ukončenia
nájomného vzťahu s doterajším nájomcom s tým, že dôjde k vzájomnému vysporiadania
vzťahov.
Poslanec Roman Krištof informoval, že jeho pripravenú otázku ohľadne MŠK už primátor
zodpovedal. Vyslovil nesúhlas a nepodporenie návrhu rozpočtu na rok 2018, ako negatíva uviedol
veľký počet príslušníkov MsP, výšku prostriedkov určených do Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Trenčianske Teplice (ďalej len OOCRTT), vzdanie sa vytvorenia kultúrneho centra v meste
a pod.
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Poslanec Marián Takáč povedal, že v minulom roku kritizoval rozpočet. Pri tvorbe rozpočtu je
to o kompromise, v súčasnom návrhu sú plánované veľké investície napr. do materskej školy, preto ho
podporí.

Poslanec Peter Ďurina poukázal na potrebnú záchranu športu, najmä futbalu v Tepliciach.
Krátko sa dotkol práce príslušníkov MsP, ktorú vidí ako aktívnu, poďakoval pánovi Ďuďákovi

za

spracovanie rozpočtu a dobrý ekonomický stav mesta.

Primátor reagoval na poslanca Romana Krištofa:

MsP - funguje v meste už viacero rokov, nie je možné ju podporiť schválením personálneho
navýšenia a na druhý rok ju rušiť. Príslušníci vykonávajú teraz naviac kontrolnú činnosť
ohľadne parkovania, súvis je aj s nárastom počtu prenocovaní, tento rok to bolo viac ako 400
tisíc ročne, čo nie je

porovnateľné s inými mestami obdobnej rozlohy a veľkosti ako

Trenčianske Teplice.
OOCRTT -

práve táto organizácia vznikla na podporu cestovného ruchu, čo vidieť za

posledné roky v náraste prenocovaní, ako aj v počte subjektov, ktorí svojou činnosťou
podporujú cestovný ruch. Táto organizácia začínala s rozpočtom 20 tisíc euro, dnes je to na
úrovni 600 tisíc eur, pričom členské za mesto je menšie ako príjem z dani za ubytovanie.
Kultúrne centrum - rozpočet sa musí tvoriť na reálnom podklade, je potrebné hľadieť na
priority v meste, napr. opravu ciest a chodníkov, kde by boli investície potrebnejšie.

Do diskusie sa už nikto neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 53/XII/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

a)

schvaľuje

Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácii mesta:
- Bežné príjmy celkom 3 015 837 €
- Bežné výdavky celkom 2 892 575 €
- Kapitálové príjmy celkom 1 091 024 €
- Kapitálové výdavky celkom 1 221 024 €
- Príjmy fin. operácií celkom 130 000 €
- Výdavky fin. operácií celkom 120 708 €

b)

berie na vedomie

- Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2019 - 2020

c)

berie na vedomie

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k rozpočtu mesta na rok 2018.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 6
Proti: 1 (Krištof)
Zdržal sa: 1 (Ďurmeková)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

5.

Návrh

Všeobecne

z originálnych

záväzného

nariadenia

č.

2/2017

o určení

výšky

dotácie

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 informoval prítomných o tom, 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
vypracovať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), v ktorom určia výšku dotácie z originálnych
kompetencií na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa v uvedených školách a
školských zariadeniach.
Návrh VZN bol prerokovaný členmi Komisie školstva, športu a kultúry pri MsZ a zverejnený na úradnej
tabuli a na webovej stránke mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 54/XII/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

schvaľuje Všeobecne záväzné

nariadenie

č. 2/2017 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 :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
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6. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 26/VI/2017 zo dňa 21. 6. 2017
Primátor mesta informoval poslancov MsZ k dvom nasledujúcim bodom dnešného programu
zasadnutia MsZ. Na základe požiadavky Okresného úradu

v Trenčíne,

odboru katastrálneho je

potrebné doplniť v dotknutých uzneseniach MsZ, že ide o prevod majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nakoľko sa jednalo o prevod majetku - ornej pôdy, mesto postupovalo podľa zákona č. 140/20147
Z.z.

o nadobúdaní

vlastníctva

poľnohospodárskeho

pozemku.

Hoci

mesto

nepochybilo,

chce

doplnením uznesenia na základe požiadavky okresného úradu riešiť tento problém v prospech občana
i mesta, bez súdneho sporu a predlžovania procesu prevodu majetku mesta.
Uznesenie č. 55/XII/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
mení
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 26/VI/2017 zo dňa 21. 06. 2017,
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo 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
Teplice, ktorý je

zapísaný na liste vlastníctva č. 1 pre

Okresný úrad Trenčín s ustanovenia zák. č.

vo vlastníctve Mesta Trenčianke

katastrálne územie Trenčianske Teplice,

katastrálny odbor, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín v súlade

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
tak, že po zmene uznesenie č. 26A/I/2017 zo dňa 21. 06. 2017 znie:
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
Mesta Trenčianke Teplice, ktorý je

zapísaný na liste vlastníctva č. 1 pre

vo vlastníctve

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.
Predaj sa realizuje ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a,
ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
s ustanoveniami

zák.

obcí v znení

neskorších

predpisov

a v súlade

č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre nadobúdateľa p. Petra Janíka, bytom Partizánska
491/78, Trenčianske Teplice, ktorý spĺňa podmienky mladého
zákona č. 140/2014 Z. z..
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poľnohospodára podľa § 4 ods. 10

Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice je

povinné previesť nehnuteľný majetok mesta -

poľnohospodársky

pozemok KNC pare. č. 1208 - orná pôda o výmere 2138 m2, postupom podľa osobitného predpisu,
ktorým je zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, čo je možné považovať za prevod majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko tento zákon taxatívne stanovuje náležitosti prevodu poľnohospodárskej
pôdy.

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

7. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 46/IX/2017 zo dňa 26. 9. 2017

Primátor informoval o tomto materiáli v predošlom bode, nakoľko majú rovnaký charakter
a zámer. Z tohto dôvodu požiadal poslancov o hlasovanie k predmetnému návrhu na zmenu
uznesenia MsZ tak, ako prečítal návrh uznesenia.

Uznesenie č. 56/XII/2017
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
mení
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 46/IX/2017 zo dňa 26. 09. 2017,
ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo
a/ predaj nehnuteľností -

pozemku KNE pare. č. 1551 - orná pôda o výmere 2080 m2, k. ú.

Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, vo vlastníctve Mesta Trenčianske
Teplice, ktorý je zapísaný na LV č. 1 vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, obec
Trenčianske Teplice, okres Trenčín
b/ novovytvorených pozemkov KNC:
pare. č. 1226/1 - ostatné plochy o výmere 2107 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 od
pozemku KNE pare. č. 1226/2 - trvalé trávne porasty o výmere 2421 m2
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pare. č. 1225/5 - ostatné plochy o výmere 2646 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 od
pozemku KNE pare. č. 1225/1 - trvalé trávne porasty o výmere 3538 m2
pare. č. 1224/8 - trvalé trávne porasty o výmere 2737 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 3
od pozemku KNE pare. č. 1225/2 - trvalé tráve porasty o výmere 4165 m2
k. ú. Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, vo vlastníctve Mesta Trenčianske
Teplice, ktoré sú zapísané na LV č. 2435 vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,
obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín

v súlade s ustanoveniami zák. č.

140/2014 Z. z.

o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p. za sumu 5,-Eur/m 2.
Novovytvorené pozemky KNC pare. č. 1226/1, pare. č. 1225/5 a pare. č. 1224/8 vznikli na základe
geometrického plánu č. 33/2014 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti p. č. 1226/1, 1225/5
a 1224/8 vyhotoviteľa Ing. Igor Ďurík, Rudnianska 1041, Košeca, IČO: 33490520, zo dňa 08. 08.
2014, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 08. 09. 2014 pod č.
926/14.
tak, že po zmene uznesenie MsZ č. 46/IX/2017 zo dňa 26. 09. 2017 znie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
schvaľuje
a/ predaj nehnuteľností -

pozemku KNE pare. č. 1551 - orná pôda o výmere 2080 m2, k. ú.

Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, vo vlastníctve Mesta Trenčianske
Teplice, ktorý je zapísaný na LV č. 1 vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, obec
Trenčianske Teplice, okres Trenčín
b/ novovytvorených pozemkov KNC:
pare. č. 1226/1 - ostatné plochy o výmere 2107 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 od
pozemku KNE pare. č. 1226/2 - trvalé trávne porasty o výmere 2421 m2
pare. č. 1225/5 - ostatné plochy o výmere 2646 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 od
pozemku KNE pare. č. 1225/1 - trvalé trávne porasty o výmere 3538 m2
pare. č. 1224/8 - trvalé trávne porasty o výmere 2737 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 3
od pozemku KNE pare. č. 1225/2 - trvalé trávne porasty o výmere 4165 m2
k. ú. Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, vo vlastníctve Mesta Trenčianske
Teplice, ktoré sú zapísané na LV č. 2435 vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,
obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín

v súlade s ustanoveniami zák. č.

140/2014 Z. z.

o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p. za sumu 5,-Eur/m2.
Novovytvorené pozemky KNC pare. č. 1226/1, pare. č. 1225/5 a pare. č. 1224/8 vznikli na základe
geometrického plánu č. 33/2014 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti p. č. 1226/1, 1225/5
a 1224/8 vyhotoviteľa Ing. Igor Ďurík, Rudnianska 1041, Košeca, IČO: 33490520, zo dňa 08. 08.
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2014, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 08. 09. 2014 pod č.
926/14.
Predaj sa realizuje ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a,
ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčianske Teplice je

povinné previesť nehnuteľný majetok mesta - poľnohospodárske

pozemky:
a)

KNE pare. č. 1551 - orná pôda o výmere 2080 m2

b)

KNC pare. č. 1226/1 - ostatné plochy o výmere 2107 m2

c)

KNC pare. č. 1225/5 - ostatné plochy o výmere 2646 m2

d)

KNC pare. č. 1224/8 - trvalé trávne porasty o výmere 2737 m2

postupom

podľa osobitného predpisu, ktorým je zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva

poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo je možné považovať za
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko tento zákon taxatívne stanovuje
náležitosti prevodu poľnohospodárskej pôdy.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

8. Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:

Marián Takáč - požiadal o vysvetlenie k realizácii stavby alebo pozemnej práce na sídlisku
SNP pri Bytovom družstve na cudzom pozemku,
Monika Pšenčíková - opätovná kritika od občanov i návštevníkov na chátrajúcu železničnú
stanicu, má informáciu o záujme a rokovaniach vedenia mesta, avšak bezúspešne, pre
zamestnancov TsM sú to práce naviac. Nakoľko má ministerstvo financie na nové rýchle
vlaky, navrhla opäť prejaviť záujem a atakovať majiteľa kvôli zlému stavu buď s opravou, príp.
odpredajom mestu.
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Katarína Martinková - zaujímala sa, aký je aktuálny stav rekonštrukcie cesty Trenčianska
Teplá - Dežerice.
Roman

Krištof -

požiadal o informáciu o stave zametacieho vozidla a tiež informáciu

k pozemku vedľa nového bytového domu za Amadeusom.

Primátor odpovedal poslancom na ich interpelácie nasledovne:
Práce

na sídlisku SNP -

na základe požiadavky občanov o zabezpečenie prechodu pre

chodcov, sa vykonávajú práce na posunutí chodníka. Ide o jednoduchú stavebnú úpravu.
K vlastníctvu pozemku - celé sídlisko nie je vysporiadané, často sú tu neznámi vlastníci a ak
chceme udržať priepustnosť, je potrebné realizovať potrebné práce. V tomto prípade primátor
osobne komunikoval s vlastníkom predmetného pozemku.
Budova železničnej stanice - už v minulom období bol podaný návrh zo strany mesta, ktorý sa
týkal aj budovy pošty, avšak tento návrh je stále v štádiu posudzovania. Samozrejme mesto
bude ministerstvo opäť atakovať, avšak ide o projekt „s menším záujmom“, na ktoré zvyčajne
nie sú vyčlenené finančné prostriedky.
Cesta smer Dežerice - cesta mala byť podľa harmonogramu realizovaná v II. polovici tohto
roku, no stále prebieha verejné obstarávanie. V rozpočte na budúci rok je táto rekonštrukcia
zahrnutá, predpokladaný termín začatia prác je jar 2018. Ako doplnkovú informáciu povedal
primátor, že v súčasnej dobe je pripravované stavebné povolenie na druhú časť rekonštrukcie
tejto komunikácie od Machnáča do Dežeríc.
Zametacie vozidlo - bolo predmetom rokovania s riaditeľom TsM ohľadne prevádzky nielen
počas jari, ale aj jesene, čo vyžaduje posilnenie zamestnancov a zároveň sa ukazuje problém
so zamestnaním

s nízko ohodnotenými

prácami.

Riaditeľovi TsM

dal

požiadavku

na

aktívnejšie využívanie tohto vozidla.
Bytový dom za Amadeusom - výstavba ide na základe vydaného stavebného povolenia, robia
sa práce na sieťach a napojení aj so susedným bytovým domom č. 8 podľa požiadaviek
Dopravného inšpektorátu Trenčín. Celý projekt (vrátane riešenia dopravy a parkovania) je pre
poslancov k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii primátora mesta.

9.

Rôzne

Poslanec Marián Takáč sa zaujímal o projekt výstavby bytov v bývalej nemocnici a na časový
horizont projektu. Ďalej poukázal na potrebné označovanie stavieb vykonávaných na území mesta
nielen vyplývajúcu zo zákona, ale aj pre informáciu občanov, napr. umyváreň.
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Poslanec Peter Ďurina poukázal na problém pri parkovaní obyvateľov bytových domov 1 - 5
najmä večer, blokovanie automobilov, chodenie po tráve, čo vedie až ku konfliktom. Je potrebné tento
problém riešiť prioritne. Upozornil na potrebu starostlivosti o cestu vedúcu od nového cintorína k Olíwe
z dôvodu využívania rodičmi s kočíkmi alebo psičkármi.
Poslankyňa Katarína Martinková upozornila na výtlk medzi Dubinkou a obytnými domami,
najmä z dôvodu zodpovednosti za prípadnú škodu alebo náhradu škody.
Poslanec Peter Ďurina poukázal na potrebu starostlivosti o cestu vedúcu od nového cintorína k Oliwe
z dôvodu využívania rodičmi s kočíkmi alebo psičkármi.
Poslanec Roman Krištof sa zaujímal, či architekt mesta dáva stanovisko k novým stavbám,
napr. za Amadeusom bude stáť budova a okolie budú tvoriť len parkoviská. Spýtal sa ešte aj na
položku z rozpočtu týkajúcu sa parkovacieho automatu a ďalšieho komponentu.

Primátor reagoval na otázky poslancov:
Projekt výstavby bytov v bývalej nemocnici - na základe zmluvy so ŠFRB je plánované
ukončenie prác a viazanosť prostriedkov v roku 2019.
Označovanie stavieb je vyplývajúce zo zákona. Poslancom prednesenú požiadavku si preverí
s príslušnými zamestnancami.
TsM udržujú komunikácie v meste, ktoré sú používané pravidelne a podľa dôležitosti. Nakoľko
je zakázaný vjazd automobilmi na túto komunikáciu, udržiava sa priebežne.
Výtlk - na jeho odstránenie sú tiež potrebné finančné prostriedky, tento problém sa budeme
snažiť riešiť priebežne.
Parkovisko k bytovému domu - počet parkovacích miest je zákonom stanovený, problém
„s výhľadom na parkovisko“ je mínusom sídliskového bývania. Doposiaľ na tomto mieste bola
len voľná odstavná plocha, podotkol primátor.
Finančné prostriedky boli určené na nákup parkovacieho automatu na platobné karty a solárny
pohon umiestnený na veľkom parkovisku pri autobusovom nástupišti. Táto položka bola
schválená v rozpočte mesta, doplnil primátor.
Na záver bodu Rôzne primátor mesta informoval rodičov detí navštevujúcich materskú školu o sťažení
prevádzky, o jej obmedzeniach a zabezpečení stravovania pre deti zo školskej jedálne, a to z dôvodu
prebiehajúcej rekonštrukcie budovy a kuchyne materskej školy. Oznam bude zverejnený aj na budove
školy.
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10. Záver
Všetky body dnešného programu rokovania boli vyčerpané, primátor poďakoval poslancom za
ich účasť. Vzhľadom k tomu, že

toto zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo posledné v tomto

roku, zaželal prítomným i všetkým občanom požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok v kruhu
svojej rodiny a priateľov a zasadnutie tým ukončil.

Ing. František S á d ;q c k ý
prednosta M sl

kult'
primátor mesta

Overovatelia:

a
JUDr. Katarína Martinková

p. Monika Pšenčíková

Zapísala: Erika Malková
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