Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
12. septembra 2007

Prítomní:

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. Jarmila Mikušová, prednostka MsÚ
Mgr. Lenka Beznáková, vedúca referátu podnikania a ŽP
Mgr. Erika Tomanová, asistentka
Poslanci MsZ podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Otvorenie
Určenie termínu voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice na 19. septembra 2007 o 17.00 h
zmenou uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 55/VII/2007
Otvorenie obálok – kontrola úplnosti doručených dokladov
Postup voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice
Záver
Otvorenie

Dnešné zasadnutie MsZ otvoril pán primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že momentálne je
prítomných 8 poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. MUDr. Tibor Guštafík príde o niečo neskôr
(nepriaznivá dopravná situácia) a Ing. Boris Ancin a Peter Ďurina sa ospravedlnili, nakoľko sú na RD.
Za overovateľov zápisnice určil pán primátor MUDr. Darinu Žbirkovú a PhDr. Mariana Kočiša. Za skrutátora bola
určená Mgr. Lenka Beznáková a zapisovateľkou bola Mgr. Erika Tomanová. K obsahu programu MsZ neboli zo
strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 58/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program MsZ.
Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Po ukončení hlasovania sa na zasadnutie oneskorene dostavil MUDr. Tibor Guštafík.

2.

Určenie termínu voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčianske Teplice na 19. septembra 2007
o 17.00 h zmenou uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 55/VII/2007

Materiály k tomuto bodu rokovania obdržali prítomní v písomnej forme. Predkladateľom je primátor
mesta, spracovateľom Ing. Jarmila Mikušová.
Primátor v krátkosti informoval prítomných o dôvodoch, ktoré ho viedli k zmene termínu konania voľby hlavného
kontrolóra mesta Trenčianske Teplice zmenou uznesenia prijatého na poslednom zasadnutí MsZ dňa
25.7.2007,a ktoré boli zároveň hlavným dôvodom pre zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ na tento deň.
Ako najzávažnejšiu primátor uviedol skutočnosť vytvorenia dostatočného časového priestoru na oboznámenie sa
s doručenými dokladmi jednotlivých uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
Vyzval prítomných na prezentáciu príspevkov do diskusie a na vyslovenie prípadných protinávrhov. Nikto
z poslancov o slovo nepožiadal. Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 59/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
mení uznesenie č. 55/VII/2007 v bode č. 2 nasledovne:
Vyhlasuje podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov voľbu hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice a určuje
deň voľby na 19. september 2007 o 17.00 h. Ostatné časti uznesenia zostávajú nezmenené.

Prítomní: 9

3.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Otváranie obálok – kontrola úplnosti doručených dokladov

Prednostka MsÚ v krátkosti zrekapitulovala aktivity, ktoré k dnešnému dňu predchádzali voľbe hlavného
kontrolóra mesta. V krátkosti zhrnula spôsoby propagácie voľby hlavného kontrolóra na internetovej stránke
mesta, v mestskej televízii, vo výveskách na území Trenčianskych Teplíc i v regionálnom inzertnom týždenníku
Pardon.
Kandidát, ktorý doručil svoje materiály ako druhý v poradí, sa osobne zúčastnil na mimoriadnom
zasadnutí MsZ, nakoľko v doručených dokladoch uviedol súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona len do 12.9.2007, kedy sa mala podľa pôvodného plánu voľba hlavného kontrolóra uskutočniť. Vzhľadom
na stanovenie nového termínu voľby na 19.9.2007, bolo potrebné tento súhlas zmeniť, resp. rozšíriť jeho platnosť
minimálne do stanoveného termínu voľby. Keďže nás kandidát o tejto skutočnosti telefonicky informoval a na
obálke uviedol aj svoje kontaktné údaje, dňa 11.9.2007 mu bol zaslaný list, v ktorom ho MsÚ informuje o
predpokladanej zmene termínu voľby, ktorá by mala byť schválená na mimoriadnom zasadnutí MSZ dňa
12.9.2007. Na základe týchto skutočností sa kandidát zúčastnil dnešného rokovania a požiadal o to, aby zmenu
platnosti nakladania s jeho osobnými údajmi mohol urobiť písomne doplnením do pôvodnej žiadosti priamo na
zasadnutí MsZ, čo mu bolo umožnené. Po tomto úkone kandidát opustil rokovaciu miestnosť.
Následne prešla k prezentácii obálok doručených na MsÚ.
1. obálka bola doručená 1.8.2007 – zalepená, bez udania odosielateľa
2. obálka bola doručená 17.8.2007 – zalepená, s udaním mena kandidáta a jeho adresy
3. obálka bola doručená 21.8.2007 – zalepená, bez udania odosielateľa
Prednostka MsÚ opäť prečítala požiadavky na kandidátov, ktoré mesto Trenčianske Teplice
stanovilo pre ich účasť vo voľbe hlavného kontrolóra. Oboznámila prítomných poslancov s tabuľkami, do ktorých
sa budú zaznamenávať informácie o predložených a nepredložených dokladoch jednotlivých kandidátov. Tabuľky
urýchlia a sprehľadnia kontrolu predložených dokladov. Zároveň odovzdala viceprimátorke Mgr. Monike Psotnej
obálky a poverila ju ich otvorením, čítaním predložených dokladov a zaznamenávaním údajov do pomocných
tabuliek. Obálky boli otvárané v takom poradí, ako boli doručené na MsÚ.
Kontrola dokladov v 1. obálke
•

Kandidát č. 1 – Ing. Ivan Chyla
všetky doklady predložené v súlade s platnými požiadavkami
predložený odpis z registra trestov spĺňal podmienku „nie starší ako 3 mesiace“ len do 5.9.2007,
avšak k termínu uzávierky výberového konania, ktorý bol stanovený na 21.8.2007 bol platný
kandidát spĺňa zároveň i ostatné podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra a
postupuje do kola voľby
predložené doklady boli poslancom ponúknuté k nahliadnutiu

Kontrola dokladov v 2. obálke
•

Kandidát č. 2 – Ing. Pavol Galko
všetky doklady predložené v súlade s platnými požiadavkami
kandidát spĺňa zároveň i ostatné podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra a
postupuje do kola voľby
predložené doklady boli poslancom ponúknuté k nahliadnutiu

Kontrola dokladov v 3. obálke
•

Kandidát č. 3 – Mgr. Alojz Svedek
všetky doklady predložené v súlade s platnými požiadavkami
kandidát spĺňa zároveň i ostatné podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra a
postupuje do kola voľby
predložené doklady boli poslancom ponúknuté k nahliadnutiu

Poslanec Kočiš požiadal o zverejnenie roku narodenia jednotlivých kandidátov a miesta ich trvalého
pobytu. Na požiadavku reagovala prednostka MsÚ, ktorá požadované údaje prečítala z predložených dokladov.
Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal žiadne otázky ani pripomienky, primátor vyzval prítomných na
hlasovanie za návrh uznesenia a jeho doplnenie o časť „v poradí, v akom boli obálky doručené na MsÚ“.

U z n e s e n i e č. 60/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach vykonalo kontrolu troch doručených obálok v poradí, ako boli
doručené na MsÚ, na funkciu hlavného kontrolóra MsÚ
1.

konštatuje,

že všetci traja uchádzači splnili podmienky a náležitosti prihlášky
2.

súhlasí

s ich zaradením do voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice
v poradí, ako boli žiadosti doručené na MsÚ, t.j. 1. Ing. Ivan Chyla , 2. Ing. Pavol Galko, 3. Mgr. Alojz Svedek,
a ktorá sa uskutoční dňa 19. septembra 2007 o 17.00 h.
Prítomní: 9

4.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Postup voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu programu zasadnutia MsZ poslanci obdržali písomne. Predkladateľom materiálu
je primátor, jeho spracovateľmi sú Ing. Jarmila Mikušová a Ing. Peter Vetrecin.
Primátor v úvode stručne vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli k predloženiu tohto návrhu uznesenia a následne
prezentoval jednotlivé body, resp. kroky postupu voľby hlavného kontrolóra mesta. Po tejto časti vyzval
prítomných, aby vyslovili svoje príspevky do diskusie k návrhu. Nakoľko žiadny z prítomných poslancov nemal
námietky a pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. Výsledkom hlasovania bolo prijatie nasledovného uznesenia:
U z n e s e n i e č. 61/IX/2007
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
schvaľuje
postup voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice.
Prítomní: 9

5.

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver

Vzhľadom na to, že zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky a program MsZ bol
vyčerpaný, poďakoval pán primátor prítomným za účasť a dnešné zasadnutie ukončil.

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

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

Overovatelia

MUDr. Darina Žbirková

________________________

dňa

________________

PhDr. Marian Kočiš

________________________

dňa

________________

Zapísala: Mgr. Erika Tomanová

