Zápisnica
z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. decembra 2018

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková - novozvolená primátorka mesta

Poslanci MsZ:
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice konaných
dňa 10. novembra 2018
Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta
Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
Vystúpenie novozvolenej primátorky
Učenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Voľba komisií pri MsZ vrátane voľby predsedov a členov komisií
Poverenie poslancov vykonávaním svadobných obradov
Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátor mesta za rok 2018
Určenie platu primátorky mesta Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver
1. Otvorenie zasadnutia

Primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných
dňa 10.11.2018. Privítal všetkých prítomných, novozvolených poslancov, ale aj občanov mesta.
Informoval, že prvé ustanovujúce zasadnutie MsZ sa bude riadiť podľa programu, ktorý poslanci
obdržali v pozvánke.

2. Určenie zapisovateľa
Primátor určil za zapisovateľku pani Annu Hudcovskú.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice
konaných dňa 10. novembra 2018
O priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Trenčianske Teplice informovala Bc.
Gabriela Porubčanová, predsedníčka Mestskej volebnej komisie.

„Dobrý deň ,
voľby do orgánov samosprávy v Meste Trenčianske Teplice sa uskutočnili dňa 10. 11. 2018. Výsledky
volieb boli zaznamená v zápisnici Mestskej volebnej komisie. Dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti
oboznámila s obsahom zápisnice, ktorá je sumárom údajov zo všetkých štyroch volebných okrskov.
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Ku dňu volieb bolo počet osôb zapísaných v zozname voličov 3574. Hlasovania sa zúčastnilo 1839
voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do Mestského zastupiteľstva bol
1790. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta bol 1798. Za
primátora mesta Trenčianske Teplice bola zvolená nezávislá kandidátka č. 1 Mgr. Zuzana
Frajková Ďurmeková s počtom hlasov 634.
Do Mestského zastupiteľstva sa volilo a bolo zvolených 11 poslancov:
1. Monika Pšenčiková, počet hlasov 786
2. Mgr. Martin Brezovák, počet hlasov 766
3. Ing. Marián Takáč, počet hlasov 726
4. Roman Krištof, počet hlasov 701
5. Jozef Raučina, počet 696
6. JUDr. Katarína Martinková, počet hlasov 651
7. Ing. Maroš Greguš, počet hlasov 617
8. Mgr. Michaela Fedorová, počet hlasov 586
9. Ing. Katarína Holá, počet hlasov 577
10. Mgr. Miloš Lutka, počet hlasov 567
11. Bc. Nikola Kontrová, počet hlasov 553.
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach,
sú náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov.
Po oznámení výsledkov volieb predniesol pár slov k svojmu pôsobeniu vo funkcii primátora mesta
končiaci vo svojej funkcii pán PhDr. Štefan Škultéty. Uviedol, že do funkcie primátora mesta nastúpil
v roku 2006, teda celkovo pôsobil na poste primátora mesta Trenčianske Teplice 12 rokov. Kandidoval
hlavne z dôvodu, že ho mrzel stav mesta Trenčianske Teplice v to m čase. Chcel zmeniť pomery
v Trenčianskych Tepliciach a urobiť mesto úspešným mestom. K tomu je však treba program a ľudí,
ktorí ho budú napĺňať. A to nielen v Mestskom zastupiteľstve ale aj na Mestskom úrade. Robili sa
zmeny v organizačnej štruktúre mestských organizácií, mestského úradu, ale aj zmeny v riadení
celého mesta. Riešili sa problémy k spokojnosti občanov. Narážali sme na mnohé problémy a výzvy.
Jedným z nich bolo napr. vybudovanie bazéna Grand, ďalej záujem investora zrekonštruovať
kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach. Uviedol, že dnes je Mesto Trenčianske Teplice
v najlepšej kondícii, ako kedy v histórii bolo. Každá jedna oblasť života v meste je na lepšej úrovni ako
bola pred rokom 2006. Počas môjho pôsobenia a môjho tíme sme celkovo v meste preinvestovali:
Viac ako 11,5 miliónov eur z fondov EÚ
Do základnej školy viac ako 1 milión eur, do materskej školy viac ako 0,5 milióna eur
Na novú primátorku budú čakať 3 nové projekty: zatepľovanie Mestského úradu v sume 600 tis. Eur,
zatepľovanie budovy Technických služieb v sume 400 tis. eur a výstavba učební v budove ZŠ
v sume180 tis. eur.
Každoročne sa organizuje viac ako 200 kultúrno-spoločenských podujatí. Z hľadiska finančnej
kondície mesto patrí medzi najlepšie hospodáriace samosprávy. Hodnota mestského majetku na
obyvateľa mesta je 5200 eur, kým priemer na Slovensku je 1800 eur. Úverové zaťaženie je minimálne
v porovnaní s priemerom ostatných miest a obcí SR. Priemerná zadíženosť na Slovensku je 18,9 %,
Trenčianske Teplice 4,8 %. V indexe investovania do mestského majetku podľa Ministerstva financií
patríme do TOP 10 samospráv.
V závere svojho príhovoru primátor poďakoval ľuďom, s ktorými spolupracoval počas tých 12 rokov,
poslancom, ktorí podporili dobré projekty v meste, a taktiež poďakoval jednej poslankyni, ktorá
pôsobila ako poslankyňa celých 12 rokov, z toho 2 volebné obdobia bola viceprimátorka - pani
Monike Pšenčíkovej. Nakoniec poďakoval všetkým občanom mesta, ktorí ho podporovali počas celých
12 rokov, ako aj za podporu počas posledných komunálnych volieb. V týchto voľbách voliči rozhodli,
že chcú zmenu, treba to rešpektovať a pogratulovať novej primátorke ako aj novo zvoleným
poslancom. Nakoniec zaželal novému zastupiteľstvu a novej primátorke úspešné a dobré rozhodnutia
v prospech všetkých obyvateľov mesta Trenčianske Teplice.

4. Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta
Primátor mesta požiadal pani Mgr. Frajkovú Ďurmekovú o prečítanie
mesta.
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textu sľubu primátora

Pani Mgr. Frajková Ďurmeková prečítala text sľubu primátora mesta, ktorý znel nasledovne:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia. “
Novozvolená primátorka mesta Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková potvrdila svoj sľub svojím
podpisom a predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Trenčianskych Tepliciach Bc. Gabriela
Porubčanová jej zablahoželala k zvoleniu a odovzdala osvedčenie o zvolení do funkcie. Zároveň jej
odovzdala insignie. Primátorke mesta zablahoželal aj doterajší primátor mesta.

5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
Primátorka mesta konštatovala, že v materiáli, ktorý ona nepripravovala, je uvedené, že by
mala prečítať sľub poslancov mestského zastupiteľstva. Myslí si však, že prečítanie znenia sľubu
novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva by mal vykonať ten poslanec, ktorý získal vo
voľbách najviac hlasov, t. j. pani Monika Pšenčíková. Na otázku, či prečíta tento sľub poslancov,
odpovedala nie. Primátorka mesta oslovila v poradí druhého, ktorý získal najviac hlasov - pána Mgr.
Martina Brezováka. Menovaný následne prečítal znenie sľubu novozvolených poslancov mestského
zastupiteľstva:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po prečítaní sľubu primátorka mesta jednotlivo vyzývala poslancov v abecednom poradí
k zloženiu sľubu, potvrdením svojho súhlasu slovom „sľubujem“ a podpísaním sľubu svojím podpisom
a k prevzatiu si osvedčenia o zvolení za poslanca MsZ od predsedníčky Mestskej volebnej komisie.
Pani Monika Pšenčíková sa vzdala mandátu poslanca MsZ z osobných dôvodov. Poďakovala sa
všetkým občanom a voličom, ktorí jej vo voľbách odovzdali hlas. Novému vedeniu a novým poslancom
popriala veľa úspechov a požiadala ich, aby pracovali v prospech občanov a pre Mesto Trenčianske
Teplice. Zároveň sa poďakovala odchádzajúcemu primátorovi za 12 rokov práce za všetkých
poslancov.
Po zložení sľubu 10 poslancov požiadala primátorka mesta predsedníčku Mestskej volebnej
komisie o zhodnotenie vzniknutej situácie a aby povedala ako budeme postupovať ďalej.
Predsedníčka Mestskej volebnej komisie konštatovala, že vznikla nová situácia a prvým náhradníkom
je Filip Vavro, ktorý sa medzi prítomnými nenachádzal. Z tohto dôvodu bude musieť byť zvolané nové
zasadnutie mestského zastupiteľstva do 15 dní, aby si mohol náhradník prevziať osvedčenie o zvolení
za poslanca a zložiť sľub.

6. Vystúpenie novozvolenej primátorky
Primátorka mesta vystúpila s nasledovným príhovorom.
Vážené poslankyne, poslanci, ctení hostia... milí spoluobčania
Dnes sa Vám po prvýkrát prihováram ako primátorka nášho mesta. Robím to s pokorou
a zároveň si uvedomujem vážnosť mandátu, ktorý ste mi zverili. Je pre mňa cťou, že ste mi
vyjadrili svoju podporu a dôveru.
Nestojím tu však sama, je nás spolu, je nás spolu alebo malo by nás byť spolu 12. Teda
jedenásť poslancov a ja.
Viac ako 51 % oprávnených voličov v našom meste rozhodlo o tom, kto sa stane primátorom
mesta a kto sa stane poslancom mestského zastupiteľstva.
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Pociťujem veľký rešpekt pred rozhodnutím občanov, ktorí Vás - vážené poslankyne a poslanci,
posadili do poslaneckých lavíc - teda občania z nás svojou voľbou vytvorili tím a je prirodzené,
že očakávajú, že budeme pre nich spoločne pracovať. Verím, že budete napredovať ako jeden
celok, že bude pre Vás, rovnako ako pre mňa, občan vždy na prvom mieste.
Vás milí Tepličania, alebo ak chcete po našom Tepličári poprosím o trpezlivosť pri našich
rozhodovaniach, možno sa nebudú vždy rodiť ľahko.
Zároveň si však musíme uvedom iť jednu skutočnosť - občania si volebným výsledkom
vyžiadali zmenu. Veľmi razantne povedali stop tomu, čo bolo doposiaľ. Viac ako dve tretiny
tých, ktorí prišli k voľbám vyjadrili, že chcú, aby toto mesto išlo inou cestou - chcú zmenu
v prístupe, v riadení, v nakladaní s verejnými prostriedkami. Je úplne prirodzené, že občania
požadujú, aby sa primátor a rovnako ako aj poslanci správali ako dobí a starostliví hospodári.
Mrzelo ma už ako poslankyňu MsZ a o to viac teraz, ako primátorku nášho mesta, že sa
v posledných rokoch v našom meste výrazne narušili medziľudské vzťahy. Nie je v poriadku,
aby sa ľudia báli stretávať a aby boli vytvárané občanom, rovnako ako aj podnikateľom
v meste odlišné podmienky podľa toho, aký má kto vzťah k vedeniu mesta.
Budem rada, vážené poslankyne a poslanci, ak budeme našou prácou verejnosť spájať a určite
nie rozdeľovať. Verím, že ak si stanovíme dobrý cieľ, ktorý je dobrý hlavne pre nášho občana určite nájdeme spoločnú reč. Máme predsa morálnu ale aj zákonnú zodpovednosť za rozvoj
nášho mesta, rovnako ako za život jeho obyvateľov.
Rovnako verím, že budeme krok po kroku zveľaďovať naše mesto:
•

•
•
•

•

•

budeme robiť rozumné a koncepčné rozhodnutia, hlavne uvážené, nie vzbŕkle, nie
unáhlené, ako sme to videli, napr. pri zriaďovaní parkovísk pred voľbami. Pretože také
unáhlené rozhodnutia určite nesvedčia o dobrom hospodárení.
Budeme starostlivo dbať o čistotu v našom meste, o životné prostredie, aby sme ho
zachovali dobre pre budúce generácie.
Nemôžeme zabúdať ani na sociálnu starostlivosť - v našom meste žije veľmi veľa
seniorov a je našou povinnosťou zabezpečiť im dôstojný život.
Nemenej dôležitý pre mňa je aj rozvoj športu, ale mám takú predstavu, že predovšetkým
tak, aby to bolo dobré pre našich občanov - hlavne pre deti, pre mládež - chceme
predsa mať zdravú generáciu.
Rovnako musíme dbať aj o kultúru, rozvoj cestovného ruchu - naše mestečko je
predurčené na to, že sem chodia návštevníci za zdravím, za oddychom, a k tomu určite
patrí aj kultúrne vyžitie. Podporujme zmysluplné podujatia. Určite áno, ale nerobme to
na úkor našich občanov. Ale hlavne - robme to transparentne.
Nemôžeme tiež opom enúť v tejto chvíli ani podnikateľskú sféru v našom meste predsa ľudia, ktorí sú úspešní pri budovaní svojich väčších alebo aj menších podnikov,
vedia byť veľkým prínosom pre mesto - len im vedenie musí vytvárať vhodné
prostredie.

Spomenula som len zopár oblastí, na ktoré sa chceme zamerať, ktorým sa budeme venovať.
Akú spoluprácu si dnes naštartujeme, záleží nielen odo mňa, ale aj Vás - vážené poslankyne
a poslanci, aj od zamestnancov Mestského úradu a v neposlednom rade aj od Vás milí občania.
Som presvedčená, že dobré mesto musí slúžiť ľuďom, musí slúžiť a starať sa o občana. Tento
môj názor Vám je určite veľmi dobre známy. Ak budete mať potrebu niečo mi povedať, ak
budete chcieť niečo so mnou prediskutovať, vyriešiť, alebo ak by ste ma chceli prísť navštíviť
len tak - nech sa páči. Moje dvere pre Vás budú celkom určite otvorené a verte mi, že budem
sa správať tak, aby som sa Vám mohla pozerať vždy rovno do očí. Ďakujem.

7. Schválenie Programu ustanovujúceho MsZ
Po príhovore primátorka mesta uviedla, že teraz bude nasledovať pracovná časť zasadnutia
MsZ. Materiály, ktoré poslanci dostali mali byť pripravené starým vedením mesta v spolupráci s novým
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vedením mesta. Konštatovala, že informácie dostala 2 minúty pred týmto zasadnutím, takže nebola
nijakým spôsobom účastná na príprave materiálov. Uviedla, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov - desať poslancov. Náhradník bude oslovený na zloženie sľubu na ďalšie zasadnutie
zastupiteľstva.
Za overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec Ing. Marián Takáč a Bc. Nikola Kontrová.
Za skrutátorky boli určené pani Martina Fialová a PaedDr. Soňa Kresánková.
Pani primátorka sa spýtala poslancov, či má niekto pripomienky k navrhovanému programu
MsZ.
Pán. Krištof - navrhol zmenu programu, a síce vypustiť z neho body č. 9 až 13, ktoré by sa
prejednali na najbližšej pracovnej porade.
Hlavný kontrolór mesta uviedol, že týmto návrhom by bol porušený rokovací poriadok MsZ,
článok 3.
Pani Holá - uviedla, že okrem rokovacieho poriadku by bol porušený aj metodický pokyn
Ministerstva vnútra pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.
Pani primátorka - rokovací poriadok, ktorý bol zaslaný poslancom i jej nie je úplný. Na
všetkých materiáloch, ktoré boli poslancom zaslané, je uvedené jej meno ako predkladateľ materiálu.
Avšak neboli s ňou vôbec konzultované. Aké komisie si poslanci zvolia je len a len na nich. Komisia
pre financie a majetok v minulom volebnom období zasadala naposledy v septembri 2016. Bola toho
názoru, aby sa o tom nerokovalo, aby sa stretli na pracovnom stretnutí a navzájom dohodli. Ďalej
uviedla, že od vyhlásenia výsledkov volieb 2x písomne požiadala mesto o to, akým spôsobom jej bude
odovzdávať úrad (kópie listov boli odovzdané poslancom prostredníctvom skrutátoriek). Avšak do
dnešného dňa nedostala odpoveď, takže nevie, čo všetko ju na úrade čaká. Dnešným dňom síce
preberá zodpovednosť, ale nevie za čo. Je toho názoru, aby sa dnes o tom nerokovalo, nakoľko nemá
informácie a poslanci nemajú relevantné podklady. Viem, že porušíme rokovací poriadok, ale
rozhodne nie mesto. Zároveň požiadala hlavného kontrolóra mesta o stanovisko, že sa posledné
zastupiteľstvo konalo 15. augusta tohto roku.
Hlavný kontrolór uviedol, že on zastupiteľstva nezvoláva, takže to je otázka na bývalého
primátora.
Pani primátorka uviedla, že je toho názoru, aby sa neschválil program, ktorý navrhol niekto iný
bez jej súčinnosti.
Pán Chyla ako občan navrhol, aby bolo rokovanie MsZ prerušené.
Pani primátorka sa stotožnila s jeho názorom, avšak rozhodnúť musia poslanci.
Následne dala hlasovať o programe, ktorý bol zverejnený, ktorý obdržali poslanci, ktorý
pripravil niekto iný bez akejkoľvek súčinnosti.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 1/XII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva.

Tepliciach

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Hlasovanie:

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 1
Proti: 7
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov uznesenie nebolo prijaté.
Pani primátorka ukončila rokovanie dnešného Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
s tým, že do 15 dní bude zvolané ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Následne pokračovalo stretnutie s občanmi Mesta Trenčianske Teplice.
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Ing.
fng. Ma
Martin Duďák

Mgr. Zuzana Frajktívá Úurmeková

poverený výkonom funkcie prednostu

primátorka mesta

Overovatelia:

Ing. Marián Takáč

Bc. Nikola Kontrová

Zapísala: Ing. Anna Hudcovská
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Prezenčná listina
z prvého ustanovujúceho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. decembra 2018

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

Mgr. Martin Brezovák
Mgr. Michaela Fedorová
Ing. Maroš Greguš
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Ing. Katarína Holá
Bc. Nikola Kontrová

K
7

Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
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Monika Pšenčíková
Jozef Raučina
Ing. Marián Takáč
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