Zápisnica
z XI. mestskej rady v Turčianskych Tepliciach konanej dňa 7. 12. 2015
K bodu 1)

Otvorenie

Rokovanie mestskej rady otvoril primátor mesta. Skonštatoval, že prítomní sú dvaja členovia
mestskej rady.

K bodu 2)

Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie

Materiál predložil hlavný kontrolór a prednostka úradu.
Prednostka informovala ohľadom uznesenia č. 138/2015C) – rodina Fillová - mesto podalo
návrh na zriadenie vecného bremena. Mesto má právo zriadiť vecné bremeno. Pri uznesení
84/2015 – dopracovať smernicu „Postup pri vymáhaní daní a poplatkov“ uviedla, že je
potrebné posunúť termín plnenia na február 2016.
Poslankyňa Kevická sa pýtala, kto spravuje multifunkčné ihrisko pri Základnej škole
Školskej. Hlavný kontrolór uviedol, že multifunkčné ihrisko spravuje ZŠ Školská.
Uznesenie 142/2015 - viceprimátor Vojtek sa opýtal či už je podpísaná úverová zmluva.
Primátor uviedol, čo sa týka uznesenia 138/2015 je potrebné túto záležitosť riešiť
s právnikom JUDr. Zajacom.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 96/2015
A) berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a odpovede na interpelácie z X. a XI. mestského
zastupiteľstva.
B) odporúča
pri uznesení č. 84/2015 zmeniť termín na 2/2016
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2

K bodu 3)

Správa hlavného kontrolóra mesa z vykonaných kontrol za posledné obdobie

Materiál predložil hlavný kontrolór. Vykonal kontroly hospodárnosti mesta pri výbere
dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu. V závere kontrol odporučil pri výbere
dodávateľa zemného plynu ako aj pri výbere dodávateľa elektrickej energie pre dosiahnutie
nižšej ceny a zvýšenie celkovej úspory zahrnúť do obstarávania aj materské, základné školy
a Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
Viceprimátor Vojtek sa opýtal či školy aj spoločnosť Technické služby budú tiež odoberať od
jedného dodávateľa.
Hlavný kontrolórl uviedol, že všetci budú odoberať od toho istého dodávateľa okrem Spojenej
školy, ktorá má ešte platnú zmluvu na dodávateľa elektrickej energie.
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Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 97/2015
A) berie na vedomie
Správy hlavného kontrolóra :
- z následnej finančnej kontroly hospodárnosti mesta pri výbere dodávateľa
elektrickej energie
- z následnej finančnej kontroly hospodárnosti mesta pri výbere dodávateľa
zemného plynu
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2
K bodu 4)

Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2016

Viceprimátor Vojtek navrhol do plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 zahrnúť
kontrolu výkonu prác a následnej fakturácie spoločnosťou Technické služby Turčianske
Teplice s.r.o.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 98/2015
A) odporúča
do plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 doplniť kontrolu výkonu
prác a následnej fakturácie spoločnosti Technické služby s.r.o.. Takto doplnený plán
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2
K bodu 5)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turčianske Teplice o miestnych
daniach

Materiál predložila Oľga Žirková, referent miestnych daní. Uviedla, že v predloženom
návrhu VZN o miestnych daniach sú zapracované legislatívne zmeny. Účinnosť VZN je od 1.
1. 2016. Legislatívne zmeny sú uvedené v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou predkladaného
materiálu. V § 18 čl. 6 sa na základe požiadavky SLK doplnilo 2) dieťa mladšie ako 6 rokov.
SLK žiadali do § 18 Oslobodenie od dane doplniť aj osoby ZŤP, čo by pre mesto bolo
nevýhodné – cca 10.000,-- € ročne výpadok z príjmu rozpočtu.
Prednostka uviedla, že mestá, ktorá majú v oslobodení od dane aj osoby ZŤP chcú pristúpiť
k zrušeniu tohto oslobodenia, nakoľko je to pre ne veľký výpadok z príjmu. Na základe
zákona primátor môže udeliť výnimku oslobodenia od platenia dane.
Členovia mestskej rady odporučili v dôvodovej správe doplniť vetu, že sadzby dane sa
nemenia.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 99/2015
A) odporúča
Mestskému zastupiteľstvu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turčianske Teplice
o miestnych daniach schváliť.
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2
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K bodu 6)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turčianske Teplice o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Turčianske Teplice

Materiál predložila Janka Oravcová, referent poplatkov. Uviedla, že k 15. 10. 2014 je účinná
novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Predložený návrh VZN je pripravený v zmysle tejto novely. Legislatívne
a formálne úpravy sú uvedené v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou predkladaného
materiálu. Upozornila na zavedenie novej sadzby– samostantná sadzba za vyprodukovaný a
na zberný dvor dovezený drobný stavebný odpad – ukladá ju zaviesť novela zákona. Bude
doriešená ešte forma inkasovania. V § 6 ods. 2 a) novela zákona znovu umožnila doplniť
zníženie poplatku( 50% úľava) pre študentov a zamestancov študujúcich a pracujúcich mimo
mesta, ktorí majú trvalý pobyt v meste. Poplatky pre občanov a podnikateľov sa nemenia.
Uznesením bude potrebné schváliť aj maximálny počet poukážok, ktoré sa môžu použiť na
platbu za komunálny odpad.
Viceprimátor Vojtek sa opýtal ohľadom § 4 bod 3 množstevný zber – či to nejaväzuje na zber
ako pri množstevnom zbere.
Ing. Chvojka uviedol, že nezaväzuje. Spôsob zberu odpadu bude rišiť samostnatné VZN ktoré
musí byť schválené do 30. 6. 2016.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 100/2015
A) odporúča
mestskému zastupiteľstvu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turčianske Teplice
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Turčianske Teplice schváliť.
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2
K bodu 7)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turčianske Teplice o vyhradení miest
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane na území mesta Turčianske Teplice

Materiál predložil Mgr. Bugár, vedúci správneho a sociálneho oddelenia. Zákon ukladá
všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a stanoviť podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR
SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do
orgánov samospárvy obcí.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 101/2015
A) odporúča
mestskému zastupiteľstvu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turčianske Teplice
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane na území mesta Turčianske Teplice schváliť.
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2
K bodu 8)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turčianske Teplice o poskytovaní
dotácií z rozpačtu mesta
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Poslankyňa Kevická uviedla, že v rozpočte je pre komisiu kultúry určená čiastka 6.640,-- €,
pre komisiu športu 7.000,-- €. Primátor má na prerozdeľovanie k dispozícii 2.000,--€ pre šport
a 2.000,--€ pre kultúru. Podľa predloženého VZN primátor bude rozhodovať o grantoch do
výšky 300,-- €, od 300,-- do 1.000,-- € na odporúčanie komisie a nad 1.000,--€ bude grant
schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Podľa jej názoru takýmto spôsobom nebude mať komisia
prehľad o akciách, o grantoch by mala rozhodovať komisia. Navrhla v čl.. 8 bode 3) vynechať
písmeno a) a spojiť písmeno c) s písmenom b). Teda granty od 0,--€ - 1.000,--€ na návrh
komisie odsúhlasí primátor.
Prednostka uviedla, že kontrola z NKÚ vytýkala nedostatky pri poskytovaní grantov –
nedostatky vo vyúčtovaní, poskytovanie dotácií fyzickým osobám. Každá komisia je
špecifická, navrhovaným VZN sa môže proces poskytnutia dotácie urýchliť. Napr. v sociálnej
oblasti sú situácie, keď je schvaľovanie komisiou zdĺhavý proces (kým sa zvolá, zasadne......)
a niektoré žiadosti je potrebné riešiť promtne.
Mestská rada neprijala uznesenie - viceprimátor Vojtek bol za schválenie predloženého VZN.
Poslankyňa Kevická mala k predloženému návrhu pripomienky. Hlasovanie bolo nerozhodné.
K bodu 9)

Zmena rozpočtu mesta na rok 2015 – rozpočtové opatrenia

Materiál predložila Ing. Porubská. Uviedla, že rozpočtové opatrenie č. 7/2015 zahŕňa presuny
medzi položkami, rozpočtové opatrenie č. 8/2015 – jedná sa o úpravy v rozpočte škôl na
základe listov z okresného úradu.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 102/2015
A) berie na vedomie
rozpočtové opatrenia č. 7/2015 a 8/2015
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu 10)

Nehlasoval:0

Z prítomných: 2

Návrh rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2016, návrh
programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na roky 2016-2018

Materiál predložila Ing. Porubská. Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy
a granty a transfery. Príjmy celkovo sú rozpočtované 5 192 357,--€. Podielová daň pre rok
2016 by mala byť vo výške 70%. Výdavky - je mierne navýšená položka Plánovanie.
Položka Rating je nulová – vypovedanie zmluvy. Propagácia a marketing – položka
informačný systém navýšená – nová stránka + jej spravovanie. V kapitole Interné služby
mesta, položka právne služby navýšená o služby JUDr. Pekár. V Kapitole 4, položka
poukážkový systém – poníženie z dôvodu menšieho počtu poukážok, Kapitola 6. Odpadové
hospodárstvo – navýšenie položky komunálny odpad (zníženie položka verejná zeleň)
z dôvodu, že služba odvozu konárov z domácností, ktorú uskutočňuje spoločnosť Technické
služby sa preklasifikovala na vývoz komunálneho odpadu) Vrámci tejto kapitoly sa zaviedli
nové položky: – zberný dvor – inkasovanie za zber drobného stavebného odpadu a grantový
systém - poskytovanie grantov v oblasti životného prostredia. V kapiotole 8 Vzdelávanie sa
vytvorila položka Rezerva-transfer školám, z dôvodu , že nie je jasný systém rozdeľovania
financií z mesta na školy. Keď bude systém určený, rezerva sa rozpustí. Kapitola 15 obsahuje
všetky projeky z dôvodu prehľadnosti. Predtým neboli projekty v jednom programe a bolo to
neprehľadné.
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Primátor uviedol, že v roku 2016 sa počíta s rekonštrukciou sobášnej miestnosti,
pravdepodobne v mesiacoch júl-august.
Poslankyňa Kevická sa opýtala, či sa bude rekonštruovať aj divadelná sála, na čo Ing.
Chvojka odpovedal, že v tomto prípade sa jedná o veľkú investíciu (cca 400.000,--€)
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 103/2015
A) odporúča
mestskému zastupiteľstvu rozpočet mesta Turčianske Teplice na rok 2016 schváliť.
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2
K bodu 11)

Rámcový plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2016

Viceprimátor Vojtek navrhol v pláne zasadnutí mestského zastupiteľstva nasledovné zmeny:
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia (ŠKD, ŠJ,
CVČ) zriadených na území mesta Turčianske Teplice presunúť z augusta 2016 na jún 2016
a zaradiť do programu na jún 2016 Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti
Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 104/2015
A) odporúča
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia (ŠKD, ŠJ,
CVČ) zriadených na území mesta Turčianske Teplice presunúť z augusta 2016 na jún 2016
a zaradiť do programu na jún 2016 Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti
Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. Takto zmenený plán zasadnutí predložiť na
schválenie mestskému zastupiteľstvu
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2
K bodu 12)

Žiadosť o odkúpenie bytu – Božena Sitárová

Materiál predložil Ing. Chvojka. Uviedol, že dňa 7. 9. 2015 bola na mestský úrad doručená
žiadosť p. Sitárovej o odkúpenie 2-izbového bytu č. 1 na ul. Banskej 530/24. Uviedol, že
podľa zákona, mesto má povinnosť nájomcovi mestského bytu, ak požiada o odkúpenie
a býva v ňom minimálne 2 roky, byt odpredať. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v dôvodovej
správe, ktorá tvorí prílohu materiálu.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 105/2015
A) odporúča
mestskému zastupiteľstvu odkúpenie bytu schváliť za kúpnu cenu stanovenú podľa § 18
zákona o vlastníctve bytov a čl. 10 VZN Mesta Turčianske Teplice č. 4/1999 zo dňa 31. 8.
1999.
Hlasovanie/ Za:2
Proti:0
Zdržal sa:0 Nehlasoval:0
Z prítomných: 2

5

K bodu 13a) Informácia o návrhu na vyradenie majetku Mesta Turčianske Teplice
Informáciu o vyradení majetku podala prednostka úradu. Na základe schváleného
harmonogramu prác bolo jednotlivým zariadeniam Mestského úradu uložené predložiť návrhy
na vyradenie majetku do 20.11.2015, ktorý sa nachádza v zariadeniach .
V tomto roku bolo predložených 12 návrhov na vyradenie. Všetky predložené návrhy dielčími
komisiami boli dňa 02.12.2015 prerokované na zasadnutí UIK a doporučené na vyradenie.
Celková hodnota navrhovaného majetku na vyradenie je 116 888,09 €
Pri všetkých návrhoch na vyradenie sú doložené potrebné doklady o nefunkčnosti, resp.
nerentabilnej oprave.
Vyradený materiál je zhromaždený v príslušných zariadeniach a ústredná inventarizačná
komisia navrhuje aby navrhnutý majetok na vyradenie po odsúhlasení Mestským
zastupiteľstvom pri Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach bol fyzicky zlikvidovaný,
okrem počítačov, z ktorých by mohli byť použité niektoré komponenty ako náhradné diely.
Mestská rada prijala
Uznesenie číslo 106/2015
A) odporúča
vyradenie majetku k 31. 10. 2015 schváliť.
K bodu 14)

Záver

Rokovanie mestskej rady ukončila prednostka úradu (primátor sa po prerokovaní bodu 10
z dôvodu iných pracovných povinností ospravedlnil a poveril vedením mestskej rady
prednostku úradu).
Jana Fabianová
zapisovateľka

Ing. Beáta Gáborová
prednostka MsÚ

Mgr. Igor Hus
primátor mesta
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