Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18. decembra 2018

Prítomní:

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta
Ing. Martin Ďuďák, poverený výkonom funkcie prednostu
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach
Schválenie programu zasadnutia
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Poverenie poslancov vykonávaním svadobných obradov
Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta za rok 2018
Určenie platu primátorky mesta Trenčianske Teplice
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 15. augusta 2018
Správa o výsledku kontroly Technických služieb mesta Trenčianske Teplice
Správa o výsledku m imoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
Interpelácie
Rôzne
Záver

Otvorenie

Primátorka mesta privítala poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných a
otvorila 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.
Na základe prezenčnej listiny konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a
mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určila poslankyňu pani Katarínu Martinkovú a pána Jozefa Raučinu
Za skrutátorky pani Fialovú a pani Kresánkovú, za zapisovateľku pani Annu Hudcovskú.

3. Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach
Primátorka uviedla, že na základe skutočnosti, že Monika Pšenčíková sa dňa 10. 12. 2018
na ustanovujúcom zasadnutí MsZ vzdala mandátu poslankyne MsZ a v zmysle zákona č. 180/2014
Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol ponúknutý
mandát poslanca MsZ pánovi Filipovi Vavrovi, ako prvému náhradníkovi v poradí podľa výsledkov
volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. 11. 2018.
Následne primátorka požiadala pána Filipa Vavru, aby pristúpil k aktu zloženia sľubu poslanca
tiež pána Martina Brezováka o prečítanie sľubu poslanca a všetkých prítomných upozornila, že počas
tohto aktu budú stáť.
Poslanec MsZ Martin Brezovák prečítal znenie sľubu poslanca MsZ:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne p ln iť 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 svedom ia.“
Primátorka mesta vyzvala pána Filipa Vavru, aby svojim podpisom potvrdil sľub poslanca MsZ
a po podpise mu odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ. Primátorka novému poslancovi
MsZ zablahoželala.

4. Schválenie programu zasadnutia
Primátorka uviedla, že ďalej bude zasadnutie MsZ pokračovať podľa programu, ktorý bol
poslancom zaslaný písomne. Pýtala sa, či má niekto z prítomných poslancov pripomienku k programu
alebo ho chce doplniť. Z dôvodu, že neboli žiadne pripomienky k predloženému programu, poslanci
pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 2/X11/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bol schválený program zasadnutia MsZ.
5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

č. 369/1990Zb.

Primátorka uviedla, že sa jedná o poverenie poslanca MsZ, ktorý bude môcť zvolať zasadnutie
MsZ v prípade, že ho nezvolajú tí, ktorým to vyplýva zo zákona. Uviedla, že navrhujú pani Katarínu
Martinkovú. Zároveň sa spýtala, či má niekto iný návrh, resp. či chce tento návrh doplniť.
Z dôvodu, že neboli žiadne iné návrhy, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 3/XII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poveruje poslankyňu JUDr. Katarínu Martinkovú
zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Martinková)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

6. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
Primátorka uviedla, že komisie pri MsZ a ich zloženie bude schvaľované v januári budúceho roku,
dnes bude zvolená len komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Je to komisia, ktorá je povinná zo zákona. Ďalej uviedla, že do komisie sú navrhnutí
poslanci: Brezovák, Raučina, Greguš a Kontrová. Spýtala sa, či má niekto iný návrh.
Z dôvodu, že neboli žiadne iné návrhy, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie Č.4/XII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov:
1. Mgr. Martin Brezovák - predseda
2. Jozef Raučina
3. Ing. Maroš Greguš
4. Bc. Nikola Kontrová
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

7. Poverenie poslancov vykonávaním svadobných obradov
Primátorka uviedla, že svadobné obrady vykonáva automaticky primátor mesta a navrhujú ďalších
dvoch poslancov - Brezováka a Lutku. Spýtala sa, či má niekto iný návrh, prípadne doplnenie návrhu
Z dôvodu, že neboli žiadne iné návrhy, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 5/XII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje poverenie poslancov
- Mgr. Martin Brezovák
- Mgr. Miloš Lutka
k výkonu funkcie sobášiaceho.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Lutka)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

8. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta za rok 2018
Primátorka mesta uviedla, že sa jedná o preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora
mesta v celkovej sume 2 615,73 Eur. Z dôvodu, že na pracovnom stretnutí poslancov žiadali poslanci
aj stanovisko hlavného kontrolóra mesta k tomuto bodu, udelila mu slovo. Hlavný kontrolór mesta
uviedol, že táto problematika preplatenia nevyčerpanej dovolenky vyplýva jednak zo zákonníka práce
a jednak zo zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Ďalej sa primátorka spýtala poslancov, či majú
nejaké otázky, resp. návrhy k danému bodu.
Z dôvodu, že neboli žiadne iné návrhy, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 6/XII/2018

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov schvaľuje náhradu platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku za
rok 2018 v celkovej výške 2 615,73 Eur.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 6 (Fedorova, Lutka, Kontrová, Martinková, Greguš, Holá)
Proti: 0
Zdržal sa: 5 (Vavro, Takáč, Krištof, Raučina, Brezovák)
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

9. Určenie platu primátorky mesta Trenčianske Teplice
Primátorka mesta uviedla, že dôvodová správa k tomuto bodu sa nachádza na druhej strane
materiálu. Keďže predkladateľom materiálu bol Roman Krištof, požiadala ho o prečítanie návrhu
uznesenia. Ďalej sa spýtala poslancov MsZ, či má niekto iný návrh, resp. zmenu predkladaného
materiálu.

Z dôvodu, že neboli žiadne iné návrhy, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 7/XII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje na základe § 3 ods. 1 zákona č. 253/ 1994
Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov plat primátorky v sume 2 300,- euro (vypočítaný ako súčin priemernej mzdy
zamestnanca
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, čo
je v podmienkach mesta 2,41-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve).
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
10. Správa o kontrole
plnenia
uznesení zo
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 15. augusta 2018

zasadnutia

Mestského

zastupiteľstva

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že MsZ v auguste na svojom zasadnutí prijalo 12 uznesení
a všetky sú splnené. Primátorka sa spýtala, či má niekto z poslancov nejaké pripomienky.
Z dôvodu, že neboli žiadne pripomienky k tomuto bodu, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 8/XII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. augusta 2018.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

11. Správa o výsledku kontroly Technických služieb mesta Trenčianske Teplice
Hlavný kontrolór mesta uviedol, že kontrola vyplývala z plánu kontrol na II. polrok 2018. Kontrola
prebehla v mesiaci septem ber - október 2018. Kontrolované bolo čerpanie rozpočtu, kontrola
evidencie majetku, pokladňa a pokladničná hotovosť. Kontrolou Technických služieb mesta,
rozpočtovej organizácie neboli zistené žiadne nedostatky. Primátorka sa spýtala, či má niekto
z poslancov nejaké pripomienky.
Z dôvodu, že neboli žiadne pripomienky k tomuto bodu, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

12. Správa o výsledku mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach
Hlavný kontrolór mesta uviedol, že na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
na II. polrok 2018 boli v dňoch 24. 9. 2018 a 30. 11. 2018 vykonané inventarizácie pokladne
Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. Stav peňažných prostriedkov podľa pokladničnej knihy
súhlasil s fyzickým stavom peňažných prostriedkov uložených v pokladni. Kontrolou nebol zistený
fyzický rozdiel peňažných prostriedkov. Primátorka sa spýtala, či má niekto z poslancov nejaké
pripomienky.
Z dôvodu, že neboli žiadne pripomienky k tomuto bodu, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
13. Interpelácie
Do bodu Interpelácie sa prihlásili poslanec Marián Takáč:
zaujímal sa o to, kedy sa bude kolaudovať zrekonštuované parkovisko v časti SNP 1 a 5 a taktiež
SNP 7 - 1 1
Primátorka uviedla, že do dnešného dňa ešte neprebehla kolaudácia a udelila slovo pracovníkovi MsÚ
pánovi Mičegovi, aby k tomu podal bližšie informácie.
Mičega uviedol, že parkovisko SNP 7 - 1 1 ak sa zajtra (19. 12. 2018) preberie fyzicky, bude sa môcť
dať do predčasného užívania a parkovisko 1 - 5 - závady, ktoré tam boli a ešte nie sú odstránené, sa
zapíšu do zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby, tam už kolaudácia prebieha. Určite sa však počas
zimy budú dať využívať na parkovanie.
14.

Rôzne

V tomto bode programu primátorka upozornila, že môžu vystúpiť aj občania, ale podľa
Rokovacieho poriadku MsZ len prostredníctvom poslanca, na ktorého sa občan obráti s tým, že chce
vystúpiť na MsZ a zastupiteľstvo potom o tom hlasuje. Pán poslanec Raučina požiadal o to, aby
mohol na zasadnutí MsZ vystúpiť občan JUDr. Látal.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.

JUDr. Látal:
-Informoval sa kto odišiel zo zamestnancov úradu, prečo odišli,
-Či odchádzajúci primátor odovzdal všetku agendu tohto úradu alebo koho poveril odovzdaním tejto
agendy
- Do budúcnosti dával do pozornosti poslancom zamyslieť sa na potrebou kultúrneho domu
JUDr. Marti n ková upozornila na ochranu osobných údajov, aby sa konkrétni zamestnanci
nemenovali.
Primátorka informovala, že ku dňu 10. 12. 2018 ukončili pracovný pomer traja zamestnanci,
konkrétne pani, ktorá bola na sekretariáte, prednosta MsÚ a jedna zamestnankyňa, ktorá bola na
stavebnom úrade. Čo sa týka druhej otázky, uviedla že by bol niekto poverený o tom nevie, a čo sa
týka odovzdávania agendy, tak postupne jej ju odovzdávajú zamestnanci, najviac pán Ing. Ďuďák,
ktorému ale dala poverenie na dočasný výkon funkcie prednostu až keď nastúpila. Protokolárne jej
nebolo odovzdané nič.
Ing. Marián Takáč ešte navrhol, aby sa interpelácie poslancov zverejňovali na webe.
Primátorka uviedla, že interpelácie sú súčasťou zápisnice a majú byť odovzdané v písomnej forme
Zároveň udelila slovo pánovi Ďuďákovi, aby v krátkosti poinformoval o hospodárení v roku 2019
Ing. Ďuďák uviedol, že začiatkom roka 2019 vstupujeme do rozpočtového provizória, keďže
k dnešnému dňu nebol schválený rozpočet mesta na rok 2019. V rozpočtovom provizóriu platia dve
podmienky:
1/ bežné výdavky je možné čerpať na mesačnej báze vo výške 1/12 schváleného rozpočtu
2018

na rok

21 nesmú sa poskytovať do schválenia rozpočtu dotácie právnickým osobám.
Primátorka ešte uviedla niekoľko informácií:
a/ k 31. 12. 2018 končí vo svojej funkcií riaditeľ TSM Ing. Karol Vojtáš na jeho žiadosť, dočasným
riadením TSM od 1. 1. 2018 bol poverený zamestnanec TSM p. Zdeno Kôstka.
b/ poslanci dostali priamo na rokovaní niektoré materiály, a to 2 listy na doplnenie rokovacieho
poriadku, ktoré v ňom chýbali na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, tlačivo majetkové priznanie, ktoré
treba vyplnené odovzdať do 30 dní od zloženia sľubu, kontakty poslancov MsZ, 2x tlačivá v súvislosti
so zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré treba taktiež odovzdať na MsÚ
c/ pozvala všetkých prítomných ako aj občanov mesta a širokú verejnosť na 2 akcie, ktoré sa budú
konať v najbližšej dobe, a to oslava Silvester 2018 a oslava štátneho sviatku Vznik Slovenskej
republiky dňa 1. 1. 2019.

15. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania, primátorka poďakovala poslancom za
účasť, zaželala všetkým krásne, pokojné a požehnané Vianoce a ukončila zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta

Overovatelia:

JUDr. Katarína Martinková

Jozef Raučina

Zapísala: Ing. Anna Hudcovská

Ing. Martin Ďuďák
poverený výkonom funkcie prednostu

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18. decembra 2018

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta
Ing. Martin Ďuďák, poverený výkonom funkcie prednostu
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór

Mgr. Martin Brezovák
Mgr. Michaela Fedorová
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