Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa
7. februára 2007

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. Jarmila Mikušová, prednostka MsÚ

Poslanci MsZ: podľa prezenčnej listiny
Program
1. Otvorenie
2. Interpelácie poslancov
3. Návrh na voľbu zástupcu primátora mesta
4. Návrh na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach,
voľba predsedov a členov komisií
5. Návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
6. Návrh na poverenie poslancov per výkon obradov a určenie sobášnych dní a hodín
7. Personálne zmeny delegovaných zástupcov mesta v školských radách – Základná
škola, Materská škola, Základná umelecká škola
8. Návrh na voľbu členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach
9. Programové vyhlásenie primátora mesta na r. 2007 – 2009
10. Rôzne
a/ Informácia o majetkových prevodoch v r. 2006
b/ Informácia o príprave rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009
c/ Informácia o pripravovaných zmenách v orgánoch spoločnosti – Televízia s.r.o.
Trenčianske Teplice, Slovakia a.s. Trenčianske Teplice, Termia s.r.o. Trenčianske
Teplice
d/ Informácia o uskutočnení organizačného, procesného a právneho auditu na
Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, v spol. Televízia s.r.o. Trenčianske
Teplice, Slovakia a.s. Trenčianske Teplice a príspevkovej organizácii Technické
služby mesta Trenčianske Teplice
11. Záver

1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril pán primátor privítaním
prítomných. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci MsZ a MsZ je
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. primátor
Moniku Pšenčíkovú a Petra Ďurinu, za skrutátorky Ing. Evu Hackenbergovú a Ing.
Beátu Toporovú, zapisovateľku Martinu Fialovú. K programu neboli vznesené žiadne
pripomienky. Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
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U z n e s e n i e č. 2/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ.
Prítomní:11

Za:11

2. Interpelácie poslancov
Monika Pšenčíková – poukázala na to, že minulé MsZ pracovalo bez hlavného
kontrolóra, nevie, či už bol ukončený súdny spor, hlavný kontrolór bol zvolený na 6
rokov, je potrebné odvolať hlavnú kontrolórku a uzavrieť nový pracovno-právny
vzťah.
p. primátor – pripravuje sa právna analýza, bude poslancom MsZ predložená na
nasledujúcom MsZ.
PhDr.Kočiš- domnieva sa, že bol porušený platný Rokovací poriadok MsZ
v Trenčianskych Tepliciach. Konkrétne poukázal na tieto veci:
– voľby do orgánov samosprávy prebehli 2. decembra 2006, MsZ bolo 28. 12. 2006 –
domnieva sa, že to bol dosť dlhý čas na to, aby poslanci obdržali materiály ako je
Rokovací poriadok a zákon o obecnom zriadení
- po zložení sľubu sa primátor ujal vedenia MsZ, mal dať hlasovať o programe, nestalo
sa tak – hovorí o tom čl. 3 bod 7 Rok. poriadku, ďalej čl. 3 bod 8 hovorí o tom, že na
prvom zasadnutí MsZ zvolí zástupcu primátora, zriadi komisie MsZ a schváli ich
zloženie
- naopak myslí si, že bod Schválenie platu primátora nemusel byť predkladaný na 1
zasadnutí MsZ a bol predkladaný tak, že niektorí poslanci ani nevedeli o akej sume
hlasujú
- taktiež podľa čl. 5 bod 1 Rok. poriadku majú byť predkladané písomné materiály na
rokovanie MsZ, na dnešné MsZ obdržali poslanci len jeden materiál a to Programové
vyhlásenie primátora a mestského zastupiteľstva
p. primátor – v čom vlastne spočíva interpelácia?
PhDr. Kočiš – interpelácia spočíva v tom, či sa dodržujú pravidlá Rokovacieho
poriadku
p. primátor - v zmysle Rokovacieho poriadku bude odpovedané do 30 dní, môže však
povedať, že nebol porušený Rokovací poriadok a čo sa týka doručenia materiálov ako
je Rokovací poriadok a Zákon o obecnom zriadení – poslanci sa stali poslancami až
28. 12. 2006 po zložení sľubu, preto im ani žiadne materiály neboli predtým doručené.
Predchádzajúce MsZ zvolával ešte primátor Bartek.
Peter Ďurina - domnieva sa, že nič nebolo porušené, dnešné zasadnutie je vlastne
prvé zasadnutie.
3. Návrh na voľbu zástupcu primátora mesta
Návrh na voľbu zástupcu primátora predložil pán primátor. Pri jeho rozhodovaní
zavážili hlavne tieto kritéria – vzdelanie, skúsenosti, entuiazmus, podpora občanov,
ktorú získal tento kandidát v komunálnych voľbách. Navrhuje preto na tento post Bc.
Moniku Psotnú, ktorá v minulosti pracovala na MsÚ v Trenčianskych Tepliciach ako
sociálna pracovníčka. Zároveň požiadal , aby táto voľba prebehla tajným hlasovaním.
Ing. Ancin, člen volebnej komisie rozdal hlasovacie lístky na tajné hlasovanie
a následne tieto pozbieral. Komisia v zložení Ing. Boris Ancin, Mgr. Art. Petr Trník,
MUDr. Darina Žbirková vyhodnotili hlasovacie lístky.
Odovzdaných bolo 11 platných hlasovacích lístkov. Z toho:
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Za: 8
Proti:1 Zdržal sa: 2
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 3/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí zástupcu primátora mesta Bc.
Moniku Psotnú.
4. Návrh na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych
Tepliciach, voľba predsedov a členov komisií
Tento bod predkladal p. primátor. Navrhnutých je 5 komisií:
1. komisia pre financie, hospodárstvo a majetok
2. komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
3. komisia školstva, športu, kultúry a cirkvi
4. komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
5. komisia pre cestovný ruch a podnikanie
Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 4/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje
1.
2.
3.
4.
5.

komisiu pre financie, hospodárstvo a majetok
komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
komisiu školstva, športu, kultúry a cirkvi
komisiu pre zdravotníctvo a sociálne veci
komisiu pre cestovný ruch a podnikanie

Prítomní: 11

Za: 11

Voľba predsedov a členov komisií
Pán primátor predniesol návrh na predsedu a členov:
- komisie pre financie, hospodárstvo a majetok
Predseda: Ing. Dagmar Ďatková
Členovia: Igor Murín, Igor Chyla, Jozef Mercell, Marcela Bečárová, Martin Kebis
PhDr. Kočiš – je toho názoru, že táto komisia je najdôležitejšia, ale nie je v nej navrhnutý
žiaden nezávislý poslanec
Prítomní poslanci hlasovali o predloženom návrhu nasledovne:
Prítomní: 11 Za: 10 Zdržal sa: 1 /PhDr. Kočiš/

- komisia výstavby a životného prostredia:
Predseda: Ing. Boris Ancin
Členovia: Peter Ďurina, Juraj Gramblička, Jozef Vyslúžil, Ján Olejník, Branislav Moňok,
Jolana Kossúthová
Prítomní poslanci hlasovali o predloženom návrhu nasledovne:
Prítomní: 11 Za: 10 Zdržal sa: 1 /PhDr. Kočiš/

- komisia školstva, športu, kultúry a cirkvi:
Predseda: PhDr. Marián Kočiš
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Členovia: Peter Trník, Ján Hudec, Jozef Šimún, Igor Murín, Dušan Malko, Zuzana
Ďurmeková
Hlasovanie:11

Za: 11

- komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
Predseda: MUDr. Tibor Guštafík
Členovia: Monika Psotná, MUDr. Darina Žbirková, Martina Klobúčniková, Marianna
Horilová, Peter Mano
MUDr. Žbirková – oznámila, že nemá záujem pracovať ako člen tejto komisie
Prítomní poslanci hlasovali o predloženom návrhu : členovia Monika Psotná, Martina
Klobúčniková, Marianna Horilová, Peter Mano
Hlasovanie: Prítomní:11

Za: 11

- komisia pre cestovný ruch a podnikanie
Predseda: Patrícia Temkovitz
Členovia: Denisa Murínová, Milan Dokupil, Daniel Ježík, Silvia Havelková, Gabriela
Filická
Hlasovanie: Prítomní:11

Za:11

Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 5/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí predsedov a členov komisií:
1. komisia pre financie, hospodárstvo a majetok:
predseda: Ing. Dagmar Ďatková
členovia: Igor Murín, Igor Chyla, Jozef Mercell, Marcela Bečárová, Martin Kebis
2. komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
Predseda: Ing. Boris Ancin
Členovia: Peter Ďurina, Juraj Gramblička, Jozef Vyslúžil, Ján Olejník, Branislav Moňok,
Jolana Kossúthová
3. komisia školstva, športu, kultúry a cirkvi:
Predseda: PhDr. Marián Kočiš
Členovia: Peter Trník, Ján Hudec, Jozef Šimún, Igor Murín, Dušan Malko, Zuzana
Ďurmeková
4. komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
Predseda: MUDr. Tibor Guštafík
Členovia: Monika Psotná, Martina Klobúčniková, Marianna Horilová, Peter Mano
5. komisia pre cestovný ruch a podnikanie
Predseda: Patrícia Temkovitz
Členovia: Denisa Murínová, Milan Dokupil, Daniel Ježík, Silvia Havelková, Gabriela
Filická
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5. Návrh na zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
Pán primátor predniesol návrh:
Predseda: Monika Pšenčíková
Členovia: Boris Ancin, Dagmar Ďatková, Darina Žbirková
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 6/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje komisiu pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
Predseda: Monika Pšenčíková
Členovia: Boris Ancin, Dagmar Ďatková, Darina Žbirková
Prítomní:11

Za:11

6. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov a určenie sobášnych dní
a hodín
Pán primátor predložil návrh sobášiacich: Štefan Škultéty, Monika Psotná, Peter
Trník, Monika Pšenčíková
Sobášne dni: sobota
Sobášne hodiny: 12.00 – 18.00 hod.
Monika Pšenčíková – navrhuje aj iné dni podľa potreby.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 7/II/2007

-

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach:
a/ poveruje výkonom funkcie sobášiacich:
Štefana Škultétyho
Moniku Psotnú
Petra Trníka
Moniku Pšenčíkovú

-

b/ určuje:
sobášny deň – sobota a ostatné dni podľa potreby
sobášne hodiny – 12.00 – 18.00 hod.
Prítomní: 11

Za: 11

7. Personálne zmeny delegovaných zástupcov mesta v školských radách – Základná
škola, Materská škola a Základná umelecká škola
Pán primátor predniesol návrh a zároveň informoval, že je potrebné odvolať zástupcov
mesta z dôvodu zániku ich poslaneckého mandátu.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
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U z n e s e n i e č. 8/II/2007

-

-

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach :
a/ odvoláva zástupcov mesta v školských radách s platnosťou dňom 7. 2. 2007
Rada školy pri ZŠ – Petra Striešku, Vladimíra Čmelka
Rada školy pri MŠ – Pavla Trsťana
Rada školy pri ZUŠ – Pavla Trsťana, Annu Minárikovú
b/ schvaľuje zástupcov mesta v školských radách
b/ schvaľuje zástupcov mesta v školských radách
Rada školy pri ZŠ – Mariána Kočiša, Dagmar Ďatkovú
Rada školy pri MŠ – Moniku Psotnú
Rada školy pri ZUŠ – Moniku Psotnú, Beátu Toporovú
Prítomní:11

Za:11

8. Návrh na voľbu členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom
zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach
Návrh predniesol pán primátor:
Zuzana Ďurmeková – predseda
Eva Koreňová – tajomníčka
Štefan Škultéty
Monika Psotná
Peter Trník
Monika Pšenčíková
Viera Sedlárová
Věra Klobúčniková
Barbora Doričková
Eva Kováčová
Peter Vakoš
Marta Pristačová
Roland Fisla
Iveta Pružincová
Z prítomných poslancov nemal nikto k predloženému návrhu pripomienky, prijaté
bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 9/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zloženie Zboru pre
občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach:
Zuzana Ďurmeková – predseda
Eva Koreňová – tajomníčka
Štefan Škultéty
Monika Psotná
Peter Trník
Monika Pšenčíková
Viera Sedlárová
Věra Klobúčniková
Barbora Doričková
Eva Kováčová
Peter Vakoš
Marta Pristačová
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Roland Fisla
Iveta Pružincová
Prítomní: 11

Za:11

9. Programové vyhlásenie primátora mesta na r. 2007 – 2010
Materiál k tomuto bodu obdržali prítomní písomne. Predkladal ho pán primátor.
p. primátor – je to vôbec prvý krát, čo je poslancom predkladaný takýto materiál.
Tento dokument ukazuje, kam chceme dostať naše mesto po štyroch rokoch.
Vytýčených 7 základných krokov:
- poskytovanie vysokokvalitných a dostupných služieb samosprávy pre všetkých
- ekonomický rozvoj prostredníctvom podpory miestnych podnikateľov a orientácie na
cestovný ruch
- rozvoj kultúrneho života mesta, športových a občianskych aktivít
- podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí pre život v 21. storočí
- udržiavanie bezpečných ulíc, ochrana majetku a života obyvateľov
- vytváranie príjemného prostredia pre život
- podpora aktívnej účasti obyvateľov na živote v meste
- plánovanie a tvorba úspešnej budúcnosti
PhDr. Kočiš – domnieva sa, že MsZ by malo tento bod zobrať na vedomie a nie
schvaľovať
MUDr. Žbirková - taktiež si myslí, že MsZ by malo tento materiál zobrať na vedomie
MUDr. Guštafík – tento materiál je dobrý, odsúhlasme ho, občania môžu podľa neho
kontrolovať prácu primátora a poslancov, zakonkretizovať spoluprácu s Mestom
Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom , vytvoriť komisiu na túto spoluprácu
PhDr. Kočiš je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu s kúpeľnými mestami, taktiež
spoluprácu s družobnými mestami, iniciovať spoluprácu medzi mestom a cirkvami
(nie jednou cirkvou), taktiež strategické partnerstvo nie len s SLK a.s. ale a j
s poslancami MsZ.
Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky, prijaté bolo nasledovné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 10/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Programové vyhlásenie
primátora a mestského zastupiteľstva Trenčianskych Teplíc pre obdobie 2007 – 2010.
Prítomní:11

Za:11

10. Rôzne
a/ Informácia o majetkových prevodoch v r. 2006
Prítomných poslancov informoval pán primátor. Boli podpísané 2 kúpno-predajné
zmluvy – zdravotné stredisko a pozemok pod NS Termál. Zároveň boli stiahnuté
žaloby z Okresného súdu Trenčín. Boli splnené uznesenia MsZ, ktoré boli bývalým
primátorom pozastavené. Zdravotné stredisko bolo odpredané za sumu 3.000.000,- Sk
+ pozemok 84.000,- Sk. Pozemok pod Termálom bol fi Trenzdroj a.s. odpredaný za
sumu 6. 593.600,- Sk
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Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 11/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych tepliciach berie na vedomie informáciu
o majetkových prevodoch v r. 2006 – zdravotné stredisko, Trenzdroj a.s.
Prítomní: 11

Za: 11

b/ Informácia o príprave rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009
Pán primátor v krátkosti informoval prítomných poslancov – dnes t.j. 7. 2. 2007 bol
rozpočet vyvesený, následne bude prerokovaný v komisiách, momentálne ideme podľa
rozpočtového provizória. Navrhované bežné príjmy sú vo výške 54.866. 000,- Sk
a taktiež aj bežné výdavky sú v tejto výške.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 12/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie informáciu
o príprave rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na r. 2007 – 2009.
Prítomní:11

Za: 11

c/ Informácia o pripravovaných zmenách v orgánoch spoločnosti – Televízia s.r.o.
Trenčianske Teplice, Slovakia a.s. Trenčianske Teplice, Termia s.r.o.
Trenčianske Teplice
Pán primátor v krátkosti informoval prítomných poslancov o pripravovaných zmenách
v orgánoch týchto spoločností z dôvodu zániku mandátu poslancov.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 13/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie informáciu
o pripravovaných zmenách v orgánoch spoločnosti – televízia s.r.o. Trenč. Teplice,
Slovakia a.s. Trenčianske Teplice, Termia s.r.o. Trenčianske Teplice
Prítomní:11

Za:11

d/ Informácia o uskutočnení organizačného, procesného a právneho auditu na
Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, v spol. Televízia s.r.o. Trenčianske
Teplice, Slovakia a.s. Trenčianske Teplice a príspevkovej organizácii Technické
služby mesta Trenčianske Teplice
Prítomných informoval pán primátor – tento audit má vlastne zmapovať východiskovú
situáciu, pomôže nám vytvoriť novú organizačnú štruktúru mestského úradu, systém
financovania niektorých organizácii, aby boli kontrolovateľné a transparentné, aby
sme mali prehľad o finančných tokoch. O výsledku budú poslanci informovaní.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
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U z n e s e n i e č. 14/II/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych tepliciach schvaľuje uskutočnenie
organizačného, procesného a právneho auditu na mestskom úrade v Trenčianskych
Tepliciach, v spol. Televízia s.r.o. Trenčianske Teplice, Slovakia a.s. Trenčianske
Teplice a v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Trenčianske Teplice
Prítomní:11

Za: 11

PhDr. Kočiš :
– informoval sa, či obdržia poslanci Plán zasadnutí MsZ
– chcel by pochváliť zamestnanca, ktorý pracuje na web stránke mesta
– prebiehajú výkopové práce medzi Krymom a Troma srdciami – mestský
pozemok
p. primátor v krátkosti odpovedal na tieto otázky:
1. poslanci obdržia Plán zasadnutí MsZ
2. poďakoval v mene zamestnancov mesta za pochvalu
3. tento pozemok nie je mestský
11. Záver
Vzhľadom k tomu, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky
a program bol vyčerpaný poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné
zasadnutie ukončil.

Ing. Jarmila M i k u š o v á
prednostka MsÚ

PhDr. Štefan Š k u l t é t y
primátor mesta

Overovatelia

Monika Pšenčíková, dňa .................................................
Peter Ďurina, dňa

..................................................

Zapísala: Martina Fialová

9

