Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 21. marca 2018

Prítomní:

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

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1.

Otvorenie

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 13. decembra 2017

3.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2017

4.

Správa o výsledku kontroly Základnej školy A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach

5.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

6.

Návrh na odpredaj cenných papierov emitenta Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

7.

Návrh Dodatku č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice č.

9/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice
8.

Zriadenie práva vecného bremena na pozemkoch KNE pare. č. 2672 a KNC pare. č. 2673,
k. ú. Trenčianske Teplice

9.

Zriadenie práva vecného bremena na pozemku KNC pare. č. 2731, k. ú. Trenčianske Teplice

10. Zriadenie práva vecného bremena na pozemkoch KNC pare. č. 1906/4, pare. č. 2738/3, pare.
č. 2016/1, pare. č. 2016/4 a KNE pare. č. 2782/4, pare. č. 2742/3, k. ú. Trenčianske Teplice
11. Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2016/2017
12. Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2016/2017
13. Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2016/2017
14. Poskytnutie dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018
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15. Interpelácie
16. Rôzne
17. 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 Tatiana Draková a Peter Ďurina oznámili, že meškajú na rokovanie
MsZ. Poslanec Marián Takáč z dôvodu cestovania zo zahraničia ohlásil tiež meškanie. Na základe
prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov MsZ a

MsZ je uznášania schopné, skonštatoval

primátor.

Za overovateľov určil poslankyňu Katarínu Holú a poslanca Miloša Lutku, 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 sa nik neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 1/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
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 13. decembra 2018

Primátor mesta informoval prítomných o tom, že nasledujúci materiál predkladá hlavný
kontrolór mesta. Avšak na dnešné zasadnutie MsZ sa JUDr. Jozef Zemko ospravedlnil zo zdravotných
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dôvodov. Otázky k jednotlivým materiálom, ktoré predkladá kontrolór mesta, môžu poslanci položiť
priamo na zasadnutí - odpovie im písomne hlavný kontrolór alebo osobne na ďalšom zasadnutí MsZ.
Primátor podal krátku informáciu o správe z kontroly plnenia 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. 2/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 13. decembra 2018.

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

3.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za
rok 2017

Primátor opätovne podal stručnú informáciu k predloženému materiálu, v ktorom sa opisuje
výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017.
Uznesenie č. 3/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2017.
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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4.

Správa

o výsledku

kontroly

Základnej

školy

A.

Bagara

v Trenčianskych

Tepliciach

Tento materiál predložil primátor mesta. Uviedol, že správa sa týka výsledku kontroly
Základnej školy A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach a keď sa nikto neprihlásil do diskusie, poslanci
pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 4/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
Základnej školy A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach.

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

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Primátor informoval prítomných o tom, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je povinný hlavný kontrolór vypracovávať svoj plán činnosti vždy na
polrok daného roka. Poslanci MsZ môže svoje požiadavky na kontrolu doplniť aj priamo na rokovaní
MsZ.
Poslankyňa Tatiana Drakova vošla do rokovacej miestnosti.
Uznesenie č. 5/111/2018

Mestské

zastupiteľstvo v

Trenčianskych Tepliciach

schvaľuje

kontrolóra na I. polrok 2018.
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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Plán kontrolnej činnosti hlavného

6. Návrh na odpredaj cenných papierov emitenta Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Primátor mesta uviedol, že

spoločnosť BEGRAM s.r.o., ktorá je majoritným akcionárom

spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice a.s., prejavila záujem o odpredaj majetkového podielu Mesta
Trenčianske Teplice v tomto subjekte.
Spoločnosť BEGRAM už dlhodobo pôsobí v spomenutej akciovej spoločnosti Kúpele Trenčianske
Teplice a je ich záujmom naďalej rozvíjať túto spoločnosť. Od vstupu tohto majoritného akcionára do
spoločnosti je možné registrovať významné investície do infraštruktúry kúpeľov (viď napr. výstavba
vonkajšieho bazénu Grand, rekonštrukcia liečebného domu PAX a Krym, rekonštrukcia termálnych
bazénov PI MUDr. Čapka, SINA a odpočiváreň Hammam. V roku 2019 je plánovaná rekonštrukcia
hotela Slovakia).
Spoločnosť BEGRAM zvýšila svoj majoritný podiel (viac ako 70 %) aj vďaka kúpe akcií od Všeobecnej
zdravotnej poisťovni a.s., ktorá celkovo vlastnila 75 138 kusov akcií, čo v danom prípade predstavoval
akcionársky podiel vo výške 15,76 %. Touto transakciou sa Mesto Trenčianske Teplice stalo
posledným menšinovým vlastníkom akcií s celkovým počtom 37 569 kusov, čo predstavuje 7,88 %. Na
základe akcionárskej štruktúry nemalo žiaden vplyv na rozhodovacie a riadiace procesy v rámci
fungovania tejto spoločností. Zásadné rozhodnutia akciovej spoločnosti sa dejú prostredníctvom
valného

zhromaždenia

akcionárov.

Napríklad

rozhodovanie

o výške

investícií,

vymenovanie

(odvolávanie) členov predstavenstva a dozornej rady, prípadné rozdelenie zisku. Zároveň so žiadnym
ďalším akcionárom by nevedelo Mesto na valnom zhromaždení zablokovať žiadne významné
rozhodnutie (nutná potreba min. viac ako 33 %).
Mesto pôvodne vlastnilo 10% akcii, avšak ich podiel v roku 2011 klesol na 7,88 % (podobne ako VZP
z 20 % na 15,76%) z dôvodu emitovania nových akcii. Mesto sa nezúčastnilo emitácií nových akcii,
pretože nemá finančné zdroje na navyšovaníe základného imania a navyše nie je úlohou samosprávy
vyvíjať takéto aktivity.
Na základe uvedených skutočností Mesto Trenčianske Teplice si prostredníctvom Ústavu súdneho
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline objednalo znalecký posudok vo veci „stanovenia všeobecnej
hodnoty akcionárskeho podielu 7,88 % Mesta Trenčianske Teplice v spoločnosti Kúpele Trenčianske
Teplice

a .s “.

Ústav

súdneho

inžinierstva

Žilinskej

univerzity

stanovil

všeobecnú

hodnotu

akcionárskeho podielu Mesta Trenčianske Teplice na základe podnikateľskej metódy, ktorá je
uvedená vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších zmien a doplnkov. V zmysle tohto znaleckého posudku predstavuje všeobecná hodnota
akcionárskeho podielu Mesta Trenčianske Teplice hodnotu 194 330,- EUR. Pri stanovení predajnej
ceny je nevyhnutné brať na zreteľ:
samotný súdnoznalecký posudok,
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predaj akcií Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VZP) spoločnosti BEGRAM s.r.o. (ktorý
predstavoval dvojnásobný počet akcií v porovnaní s Mestom Trenčianske Teplice),
cenu, za ktorú tieto akcie VZP predala,
pozíciu Mesta Trenčianske Teplice ako posledného menšinového akcionára, doplnil primátor.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Roman Krištof, ktorý svoj názor a svoje stanovisko o
hlasovaní tlmočil prostredníctvom zaslanej e-mailovej správy primátorovi mesta a poslancom
mestského zastupiteľstva, občanom to sám vysvetlí, dodal poslanec.
Poslankyňa Zuzana Frajková Ďurmeková oznámila prítomným, že nebude vôbec hlasovať,
a to z dôvodu, že podľa jej názoru sa nedá mesto porovnávať so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
(u nej zaznamenala dlhodobejší záujem a nakoniec predaj akcií), pri Meste nezaregistrovala doposiaľ
žiadny záujem Mesta Trenčianske Teplice o predaj týchto akcií a tiež z dôvodu navrhovanej nízkej
predajnej hodnoty akcií a tretím dôvodom bolo, že nedostáva rovnaké informácie ako ostatní poslanci
MsZ - nebola pozvaná na dve pracovné stretnutia s primátorom mesta.
Primátor krátko odpovedal na príspevky poslancov a požiadal ich o hlasovanie k dvom
uzneseniam k tomuto bodu.
Uznesenie č. 6/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom III. bod 7 VZN č.
7/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice predaj 37 569
kusov zaknihovaných akcií obchodnej spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom
Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 21, IČO: 34 129 316 na nadobúdateľa : BEGRAM s.r.o., so
sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768 na základe písomnej Zmluvy o kúpe
cenných papierov v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov za kúpnu cenu 200 000 Eur (slovom dvestotisíc). Prevádzaný počet cenných papierov tvorí
7,88% všetkých cenných papierov spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..
Špecifikácia predávaných cenných papierov:
Emitent: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice 914 51,
IČO: 34 129 316
Emisia - ISIN: SK1120003183
Druh cenného papiera: akcia
Počet akcií: 37 569 kusov
Menovitá hodnota jednej akcie: 33,20 Eur
Podoba akcií: zaknihované
Druh akcií: kmeňové
Forma akcií: akcie na doručiteľa
Počet akcií prevádzaných: 37 569 kusov
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 1 (Krištof)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Frajková Ďurmeková)
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

Uznesenie č. 7/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v súlade so zákonom SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. d) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení:
navýšenie príjmov finančných operácií (EK 431) v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018
prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov na účet Mesta Trenčianske Teplice z dôvodu
predaja 37 569 kusov cenných papierov špecifikovaných v bode 1 Návrhu uznesenia v celkovej výške
200 000 €, ktoré budú zapojené do rozpočtu mesta a použité len na čerpanie kapitálových
(investičných) výdavkov Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Krištof)
Nehlasoval: 1 (Frajková Ďurmeková)
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
Poslanec Roman Krištof sa ospravedlnil a odišiel z rokovacej miestnosti.

7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice
č. 9/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice

Na základe racionalizácie a účelnosti miest určených a vyhradených na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske
Teplice sa betónová skruža na ulici Štvrť SNP pri autobusovej zastávke odstránila. Z tohto dôvodu
a dodržania vecnej a formálnej správnosti tohto VZN je potrebné predložiť Dodatok č. 1 k tomuto VZN,
vysvetlil primátor mesta.
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Uznesenie č. 8/111/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 9/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných
plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske
Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

8. Zriadenie práva vecného bremena na pozemkoch KNE pare. č. 2672 a KNC pare. č.
26736, k.ú. Trenčianske Teplice

K tomuto materiálu primátor povedal, že Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom pozemkov
KNE pare. č. 2672 a KNC pare. č. 2673, ktoré sa nachádzajú na ul. Ľ. Štúra a ul. Hurbanova.
Západoslovenská distribučná, a.s. na uvedených nehnuteľnostiach vybudovala v rámci stavby
s názvom „TN Trenčianske Teplice, rekonštrukcia TS 0067-307, VNK, TS, NNK“ podzemné NN(1kV)
a VN (22kV) káblové vedenia. Zároveň požiadala Mesto Trenčianske Teplice ešte v roku 2013
o zriadenie práva vecných bremien na uvedených nehnuteľnostiach. Mestské zastupiteľstvo
v Trenčianskych Tepliciach prijalo dňa 6. 5. 2013 uznesenie č. 30/V/2013, na základe ktorého bola
uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, avšak k samotnému uzatvoreniu
Zmluvy o zriadení vecných bremien zatiaľ nedošlo.
Pre zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností navrhujeme MsZ preschváliť pôvodné
uznesenie MsZ, nakoľko schválené uznesenie MsZ je staršieho dátumu a mohli by nastať problémy
pri zápise zmluvy o zriadení vecných bremien do katastra nehnuteľností, doplnil primátor.

Uznesenie č. 9/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1.

schvaľuje

za Mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka pozemkov KNE pare. č. 2672 - ostatné plochy o výmere
5528 m2 a KNC pare. č. 2673 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2290 m2 nachádzajúcich sa
v k. ú. Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín zapísaných na LV č. 1 vedenom
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zriadenie bezodplatného práva
vecných bremien in personám, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťažených
nehnuteľností strpieť na časti zaťaženej v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
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a) zriadenia a uloženie elektroenergetických zariadení - káblového NN a VN vedenia;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.
Geometrický plán č. 34125361-188/2016 vyhotoviteľa GEOplán, Trenčín, s.r.o. Dolný Šianec 1, 911
48 Trenčín, IČO: 34 125 361 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva umiestnenia
podzemného VN a NN el. vedenia cez parcely KNE č. 2672 a KNC č. 2673 vyhotovený dňa
5.10.2016 Mgr. Ľubošom Mikotom bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,
Trenčín dňa 12. 10. 2016 pod č. 1232/16.
2.

súhlasí

s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

9. Zriadenie práva vecného bremena na pozemku KNC pare. č. 2731, k.ú. Trenčianske

Teplice

Primátor informoval o tom, že Mesto Trenčianske Teplice je vlastníkom pozemku KNC pare. č.
2731, ktorý sa nachádza pri Kaňovej, cesta smerom na Novú Dubnicu.
Vladimíra Rank a Mattias Stanislav Rank, bytom Dubnica nad Váhom, sú vlastníkmi nehnuteľnosti,
a to pozemku KNC pare. č. 1562/1 - orná pôda o výmere 1062 m2. V budúcnosti uvažujú na
uvedenom pozemku s výstavbou rodinného domu. Z uvedeného dôvodu požiadali Mesto Trenčianske
Teplice ako vlastníka pozemku KNC pare. č. 2731 o zriadenie práva vecného bremena na časti tohto
pozemku, ktoré bude spočívať v uložení elektrickej prípojky k pozemku KNC pare. č. 1562/1 (orná
pôda o výmere 1062 m2), jej užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy a jej odstránenie.
Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom na zriadenie vecného
bremena, vypracovanom po zrealizovaní stavby, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúca
oprávnená osoba, ukončil primátor mesta.
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Uznesenie č. 10/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1.

schvaľuje

za Mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka pozemkov KNC pare. č. 2731 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3512 m2 nachádzajúceho sa v k. ú.

Trenčianske Teplice, obec Trenčianske

Teplice, okres Trenčín zapísaného na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,
Trenčín v prospech vlastníka pozemku KNC pare. č. 1562/1 - Vladimíry Rank, rod. Vanková
a Mattiasa Stanislava

Rank, rod. Rank, Pod Hájom 957/11-11, 018 41 Dubnica nad Váhom, k.ú.

Trenčianske Teplice zriadenie bezodplatného práva vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve
na časti pozemku

>

pare. č. KNC 2731 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3512 m2, nachádzajúceho sa v
k.ú. Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín zapísaného na LV č. 1
Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor
uložiť elektrickú prípojku k pozemku KNC pare. č. 1562/1 - orná pôda o výmere 1062 m2, jej
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy a jej odstránenie.

Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom na zriadenie vecného
bremena, vypracovanom po zrealizovaní stavby, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúca
oprávnená osoba.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Vladimíry Rank, rod. Vanková a Mattiasa Stanislava Rank,
rod. Rank,

Pod Hájom 957/11-11, 018 41

Dubnica nad Váhom, je spojené s vlastníctvom

nehnuteľnosti KNC pare. č. 1562/1 - orná pôda o výmere 1062 m2 a prechádza s vlastníctvom
nehnuteľnosti na každodobého nadobúdateľa.
2. súhlasí
s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku KNC
pare. č. 1562/1 - Vladimírou Rank, rod. Vanková a Mattiasom Stanislavom Rank, rod. Rank, Pod
Hájom 957/11-11, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.
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10. Zriadenie práva vecného bremena na pozemkoch KNC pare. č. 1906/4, pare. č.
2738/3, pare. č. 2016/1, pare. č. 2016/4 a KNE pare. č. 2782/4, pare. č. 2742/3 k. ú.
Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu predkladal primátora. Oboznámil prítomných o vlastníctve

vyššie

uvedených pozemkov Mesta Trenčianske Teplice nachádzajúcich sa na začiatku sídliska Štvrť SNP
v Trenčianskych Tepliciach.
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 plánuje na časti
uvedených nehnuteľností realizovať stavbu Rozšírenie distribučného rozvodu NNK Trenčianske
Teplice. S touto stavbou súvisí aj umiestnenie novej kioskovej trafostanice na pozemku KNC pare. č.
2016/1, k. ú. Trenčianske Teplice (v blízkosti budovy Technických služieb mesta Trenčianske Teplice).

Uvedená spoločnosť na základe plnomocenstva zo dňa 2. 1. 2018 splnomocnila p. Štefana Komára,
so súčasným bydliskom Beluša, aby ju zastupoval v konaniach pred príslušným stavebným úradom,
a to v územnom konaní o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebnom konaní o vydanie
stavebného povolenia a iných konaniach pred príslušným stavebným úradom potrebných pre
povolenie vyššie uvedenej stavby.
Na základe uvedeného p. Štefan Komár požiadal Mesto Trenčianske Teplice o zriadenie práva
vecných bremien na časti uvedených pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice.
Z tohto dôvodu sa bude následne podpisovať Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej
osoby, kde Mesto Trenčianske Teplice bude vystupovať ako povinný z vecného bremena, Štefan
Komár ako žiadateľ a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava ako oprávnený
z vecného bremena, uzatvoril vysvetlenie primátor.

Uznesenie č. 11/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

1.

schvaľuje

za Mesto Trenčianske Teplice ako vlastníka pozemkov KNC:

>

pare. č. 1906/4 - zastavané

plochy a nádvoria o výmere 2562 m2, pare. č. 2738/3 -

zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, zapísaných na LV č. 1 vedenom Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín
>

pare. č. 2016/1 - ostatné plochy o výmere 2123 m2, pare. č. 2016/4 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 380 m2, zapísaných na LV č. 2797 vedenom Okresným úradom
Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín

a pozemkov KNE:
>

pare. č. 2782/4 - ostatné plochy o výmere 1305 m2, pare. č. 2742/3 - ostatné plochy
o výmere 1070 m2zapísaných na LV č. 2435, k. ú. Trenčianske Teplice, obec
Trenčianske Teplice, okres Trenčín v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
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a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zriadenie bezodplatného práva
vecných bremien in personám, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka
zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

2.

súhlasí

s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby -

Západoslovenská

distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

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

11. Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za
školský rok 2016/2017

Hodnotiaca správa ZŠ A. Bagara obsahuje prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti nielen
v ZŠ, ale aj v ŠKD a CVČ. Doplnená je správa o pracovnej činnosti špeciálneho pedagóga za šk. rok
2016/2017. Taktiež bola predložená Pedagogickej rade ZŠ A. Bagara a Rade školy pri ZŠ A. Bagara.
Členovia RŠ odporučili predložiť hodnotiacu správu na schválenie zriaďovateľovi.
Správu prerokovala aj Komisia školstva, športu a kultúry pri MsZ a odporučila ju schváliť, doplnil
primátor mesta a odovzdal slovo jej predsedníčke.
Poslankyňa a predsedníčka komisie Tatiana Draková potvrdila prerokovanie všetkých troch správ škôl
na príslušnej komisii, bez pripomienok a jednohlasne ju odporučila schváliť, ako už informoval pán
primátor.

Uznesenie č. 12/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy Andreja
Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2016/2017.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

1 2 . Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za
školský rok 2016/2017

Informácie k ďalšej predloženej hodnotiacej správe podal opäť primátor. Hodnotiaca správa
Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2016/2017 bola vypracovaná
v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006.
Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade ZUŠ aj v Rade školy pri ZUŠ. Členovia RŠ nemali
pripomienky k hodnotiacej správe a odporučili predložiť správu na schválenie zriaďovateľovi.
Správu prerokovala aj Komisia školstva, športu a kultúry pri MsZ a odporučila ju schváliť, ako uviedla
jej predsedníčka Tatiana Draková, dodal primátor mesta.

Uznesenie č. 13/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej
školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2016/2017.

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

13. Hodnotiaca správa Materskej školy
2016/2017

v Trenčianskych Tepliciach za školský rok

Primátor mesta predložil na prerokovanie ďalší materiál. Krátko uviedol, že Hodnotiaca správa
Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2015/2016 bola vypracovaná v súlade
s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006.
Aj táto správa bola predložená Pedagogickej rade MŠ a Rade školy pri MŠ. Členovia RŠ odporučili
predložiť hodnotiacu správu na schválenie zriaďovateľovi. Správu prerokovala aj Komisia školstva,
športu a kultúry pri MsZ a odporučila ju schváliť.
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Primátor doplnil informáciu, že boli ukončili práce na rekonštrukcii kuchyne materskej školy
a táto bola opätovne spustená do prevádzky. Poďakoval za trpezlivosť nielen pani učiteľkám v škole,
ale aj samotným rodičom detí v jednotlivých oddeleniach.

Uznesenie č. 14/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2016/2017.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

14. Poskytnutie dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok
2018

Primátor mesta oznámil, že Mesto Trenčianske Teplice na poskytnutie dotácií z rozpočtu
mesta na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 11 000 EUR.
Doručených bolo 24 žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v celkovej sume 13 495 EUR.
Komisia školstva, športu a kultúry prerokovala všetky doručené žiadosti o dotáciu v zmysle VZN č.
1/2016 o podmienkach poskytnutia dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice, dňa
15.02.2018 a prijala uznesenie, ktorým odporúča MsZ schváliť všetkých 24 žiadostí v celkovej výške
9 945 EUR.
V diskusii pani poslankyňa a predsedníčka tejto komisie Tatiana Draková doplnila slová pána
primátora, že zvyšná suma bude určená na nákup športových potrieb pre deti vo florbalových triedach,
a to z dôvodu účasti na mnohých súťažiach a nutnosťou cestovať zväčša do okolitých obcí, čo si
hradia samotní rodičia detí.

Uznesenie č. 15/111/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pridelenie účelových finančných dotácií
oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 1/2016.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1(Frajková Ďurmeková)
Nehlasoval: 0
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Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie schválené.

15. Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásili títo poslanci:

Katarína Holá - požiadala o informáciu k časovému horizontu úpravy v okolí prenajatého
pozemku, na ktorom je umiestnená umývačka. Chápe, že kvôli poveternostným podmienkam
ho nebolo možné ešte upraviť.
Zuzana Fraiková Ďurmeková:
1. skupina občanov bývajúcich na sídlisku SNP v spodnej časti podala na mestský úrad
žiadosť s cca 80 podpismi vo viacerých vyhotoveniach, ktoré jedno bolo určené pre poslancov
MsZ. Z tohto dôvodu sa pýtala prečo nebola spomínaná sťažnosť doručená poslancom MsZ
a či bolo vydané, kedy a pod akým číslom stavebné povolenie na chodník, ktorý robilo mesto
na sídlisku pri Bytovom družstve a či sú pozemky pod celým chodníkom vo vlastníctve mesta,
2. v dňoch 12.3. a 19.3.2018 sa konalo pracovné stretnutie poslancov MsZ, na ktoré boli
pozvaní všetci poslanci okrem nej. Z akého dôvodu? (celá interpelácia je prílohou zápisnice)

Primátor odpovedal poslancom na ich interpelácie nasledovne:
Žiadosť ohľadne sídliska SNP -

na túto žiadosť bolo v zmysle zákona odpovedané. Táto

problematika bola prerokovaná aj na príslušnej stavebnej komisii, na ktorej sa zúčastnil aj
jeden z podpísaných na žiadosti. K vlastníctvu pozemkov na sídlisku SNP je možné len
povedať informáciu, že 2/3 pozemkov nie sú vysporiadané, čo je možné si overiť aj na
katastrálnom portáli. Nakoľko išlo o udržiavacie práce, nebolo potrebné vydávať stavebné
povolenie. Odpoveď dá aj písomne.
Stretnutia s poslancami -

nakoľko je zvolávateľom týchto stretnutí, je v jeho právomoci

určenie voľby formátu a pozvaných na stretnutie.
Úprava okolia „umývačky“

-

prvá etapa plánovanej základnej údržby sa uskutoční

v najbližších dňoch v závislosti samozrejme od počasia. Druhá časť úpravy je napojená na
úpravy cesty II. triedy, ktoré by sa mali vykonávať v rámci rekonštrukcie tejto komunikácie
smerom do Dežeríc prostredníctvom TSK.

16. Rôzne

Do bodu Rôzne sa nikto z prítomných poslancov mestského zastupiteľstva neprihlásil,
primátor uzatvoril tento bod.

15

17. Záver

Všetky body dnešného programu rokovania boli vyčerpané, primátor poďakoval poslancom za
ich účasť Vzhľadom k tomu, že

toto zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo pred

blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, zaželal prítomným í všetkým občanom požehnanú Veľkú noc,
ženám veľa vody a chlapom dobrú kondíciu, a tým zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia:

.......

Ing. Katarína Holá

Mgr. Miloš Lutka

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 21. 03. 2018

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

Ing. Boris Ančin
Mgr. Tatiana Draková
Peter Ďurina
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Ing. Katarína Holá
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
Monika Pšenčíková
Pavol Sirotný
Ing. Marián Takáč
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1/ V dňoch 12.3.2018 a 19.3.2018 sa konalo pracovné stretnutie poslancov MsZ
v Trenč. Tepliciach, na kíoré boli pozvaní všetci poslanci MsZ okrem mňa. Chcem
vedieť dôvod.
2/ Oslovila ma skupina občanov, ktorí koncom r. 2017 (asi v 11/2017} podali na
mesto žiadosť s cca 80 podpismi a údajne keď to dávali do podateľne žiadali, aby
jedno vyhotovenie išlo poslancom MsZ. Žiadatelia 'tvrdili, že odovzdali do podateľne
MÚ 3 vyhotovenia žiaosti, pričom žiadali jeden exempiár doručiť poslancom MsZ.
V súvislotí s touto žiadosťou sa za spomínaných občanov pýtam:
o Prečo nebola spomínaná žiadosť doručená poslancom MsZ?
o Koncom r. 2018 /11-12 mesiac/ robilo mesto na sídlisku pri Bytovom družstve
chodník. Otázky sú: Či bolo vydané stavebné povolenie, kedy a pod akým
číslom? Či sú pozemky pod celým chodníkom vo vlastníctve mesta?

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
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