Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 7. mája 2008

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. Jarmila Mikušová, prednostka MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta
Poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.

1.

Otvorenie
Návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice
Záver

Otvorenie a schválenie Programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Dnešné zasadnutie otvoril primátor privítaním prítomných. Konštatoval , že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice určil primátor Ing. Dagmar
Ďatkovú a Mgr. art. Petra Trníka, za skrutátorku Mgr. Lenku Beznákovú, zapisovateľkou bola Mgr. Erika
Tomanová.
V úvode zasadnutia primátor informoval prítomných o skutočnosti, že na adresu Mesta Trenčianske
Teplice bol doručený list z Krajského stavebného úradu v Trenčíne (ďalej KSÚ) vo veci preskúmania stavebného
povolenia a územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré sa týkajú výstavby vonkajšieho bazénu. V oboch
listoch sú uvedené vyjadrenia k jednotlivým sporným otázkam. V závere listu týkajúceho sa preskúmania
stavebného povolenia sa píše: „Odvolací orgán na základe predložených dokladov (vyznačenie právoplatnosti
rozhodnutia) a na základe skutočnosti, že účastníci konania mali možnosť uplatniť si námietky a pripomienky
v riadnom opravnom prostriedku, čo nevyužili, s prihliadnutím na práva nadobudnuté dobromyseľne, nepovažuje
zistené porušenia za také, ktoré by odôvodňovali zmenu, resp. zrušenie rozhodnutia prvostupňového orgánu
mimo odvolacieho konania v zmysle § 65 správneho poriadku a preskúmané stavebné povolenie ponecháva
v platnosti:“ Taktiež v liste z KSÚ, týkajúcom sa územného rozhodnutia o stavbe, je uvedené: „Vzhľadom na
vyššie uvedené dôvody KSÚ Trenčín ponecháva preskúmavané územné rozhodnutie číslo 3388/07/UR-MI
vydané dňa 15. októbra 2007 v platnosti.“
Primátor zopakoval, že je veľmi rád, že nadriadený orgán potvrdil správnosť krokov Mesta Trenčianske Teplice
a zopakoval, že mesto skutočne neurobilo nič, čo by bolo v rozpore so zákonom.
Nasledovala informácia, ktorej zverejnenie primátor považoval za potrebné. Išlo o prípady poškodenia
súkromného majetku hlavného architekta mesta Ing. arch. Slavomila Olexíka a poslanca MsZ MUDr. Tibora
Guštafíka. V oboch prípadoch sa jedná o vandalizmus zameraný na súkromné motorové vozidlá týchto osôb.
Primátor skonštatoval, že tieto skutočnosti ho veľmi nepríjemne prekvapili a skonštatoval, že zrejme i v meste
Trenčianske Teplice si musíme zvyknúť na to, že medzi nami žijú ľudia, ktorí keď dochádzajú argumenty, použijú
hrubú silu.
V ďalšej časti primátor informoval prítomných o aktuálnom Programe zasadnutia dnešného MsZ
a požiadal prítomných k vyjadreniu prípadných námietok. Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky,
nasledovalo hlasovanie, výsledkom ktorého bolo prijatie nasledovného uznesenia:
Uznesenie č. 34/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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2.

Návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Technických služieb Mesta
Trenčianske Teplice

V úvode tohto bodu programu požiadal primátor Ing. Mikušovú o prezentáciu predloženého materiálu.
Prednostka prítomných informovala o spôsobe zverejnenia informácie o obsadzovaní pracovnej pozície,
požiadavkách na kandidáta, ako aj o zložení a činnosti výberovej komisie.
Uviedla, že dňa 5. 3. 2008 bolo vyhlásené v regionálnej tlači, na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
Trenčianske Teplice výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Trenčianske
Teplice, rozpočtovej organizácie.
Na vykonávanie funkcie riaditeľa boli pre uchádzačov stanovené nasledovné predpoklady: vysokoškolské
vzdelanie, prax v riadiacej funkcii min. 5 rokov, organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, vodičský preukaz
skupiny B.
Za členov výberovej komisie boli menovaní: Ing. Jarmila Mikušová – predseda; členovia: Monika
Pšenčíková, Ing. Boris Ancin, PhDr. Marián Kočiš, Peter Ďurina.
Obálky s prihláškami uchádzačov do výberového konania boli otvorené dňa 1. 4. 2008. Výberová
komisia skonštatovala, že všetci uchádzači splnili podmienky účasti vo výberovom konaní.
Na funkciu riaditeľa boli stanovené nasledovné kritériá hodnotenia: efektívna komunikácia, manažérske
schopnosti a zručnosti, charakteristika uchádzača, znalosť základných právnych predpisov súvisiacich s funkciou
riaditeľa rozpočtovej organizácie.
1. kolo výberového konania sa konalo dňa 9. 4. 2008 v zasadačke MsÚ v Trenčianskych Tepliciach. Po
sčítaní a vyhodnotení výsledkov 1. kola výberového konania zostavila výberová komisia poradie úspešnosti
uchádzačov nasledovne: Ing. Martin Ďuďák , Ing. Eduard Slotík, Ing. Pavol Hollý, Ing. Anton Kalafút, Ing. Eva
Poulová, Ing. Milan Kebísek. Členovia výberovej komisie sa dohodli na 2 . kole výberového konania, ktoré sa
konalo dňa 16. 4. 2008 a na ktoré boli pozvaní prví traja v poradí najúspešnejší uchádzači z 1. kola zo dňa
9. 4. 2008.
Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom, členovia výberovej komisie kládli uchádzačom otázky
týkajúce sa práce riaditeľa rozpočtovej organizácie. Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania
zostavila výberová komisia poradie úspešnosti uchádzačov nasledovne: Ing. Eduard Slotík, Ing. Pavol Hollý, Ing.
Martin Ďuďák.
Na základe vyhodnotenia výsledkov výberového konania je navrhnutý MsZ v Trenčianskych Tepliciach
na menovanie do funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Trenčianske Teplice, r. o. pán Ing. Eduard Slotík.
Následne Ing. Mikušová predstavila prítomným Ing. Eduarda Slotíka a zároveň požiadala poslancov,
aby prezentovali svoje námietky a pripomienky. O slovo sa prihlásil:
MUDr. Tibor Guštafík:
Skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že v prípade voľby riaditeľa spoločnosti Technické služby
mesta, r.o. sa jedná o personálnu záležitosť, bolo by vhodné o jeho zvolení hlasovať tajným hlasovaním.
Následne vyzval primátor Ing. Eduarda Slotíka, aby sa v krátkosti predstavil prítomným poslancom.
V krátkom vystúpení sa Ing. Slotík predstavil a vyjadril svoj vzťah k mestu Trenčianske Teplice.
Primátor Ing. Slotíkovi poďakoval a požiadal členku návrhovej komisie, aby prečítal text navrhovaného
uznesenia o tajnom hlasovaní. Nasledoval akt hlasovania, výsledkom ktorého bolo prijatie tohto uznesenia:
Uznesenie č. 35/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje proces menovania Ing. Eduarda Slotíka za riaditeľa
Technických služieb mesta, r.o. tajným hlasovaním.
Hlasovanie:

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Následne primátor PhDr. Škultéty navrhol členov komisie, ktorá mala za úlohu spracovať a vyhodnotiť
výsledky tajného hlasovania v zložení: Mgr. Monika Psotná - člen, Monika Pšenčíková - člen, MUDr. Tibor
Guštafík - predseda. Vyzval prítomných, aby prostredníctvom hlasovania vyjadrili svoj súhlas/nesúhlas so
zložením navrhnutej komisie. Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 36/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje komisiu pre vyhodnotenie tajného hlasovania v
procese menovania Ing. Eduarda Slotíka za riaditeľa Technických služieb mesta, r.o. v zložení MUDr. Tibor
Guštafík – predseda, Mgr. Monika Psotná – člen, Monika Pšenčíková – člen.
Hlasovanie:

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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V ďalšom kroku Mgr. Lenka Beznáková rozdala prítomným hlasovacie lístky určené na tajné hlasovanie, kde
bol vopred vpísaný dátum konania zasadnutia MsZ a meno kandidáta na riaditeľa TsM, r.o. Poslanci na lístky
zaznačili príslušnú voľbu (za, proti, zdržal sa) a vyplnené ich vhodili do veľkej nepriehľadnej obálky, ktorá bola
odovzdaná členom komisie určenej na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov tajného hlasovania.
Primátor po tomto úkone na krátko prerušil rokovanie a komisia sa odobrala do samostatnej miestnosti.
Po návrate členov komisie do rokovacej miestnosti im primátor poďakoval a požiadal predsedu komisie
MUDr. Tibora Guštafíka o oznámenie výsledkov spracovania tajného hlasovania. MUDr. Guštafík skonštatoval, že
z celkového počtu 11 hlasovacích lístkov bolo všetkých 11 platných a poslanci hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Na základe týchto výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 37/V/2008
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach menuje Ing. Eduarda Slotíka do funkcie riaditeľa rozpočtovej
organizácie Technických služieb Mesta Trenčianske Teplice ku dňu 15.05.2008.

V závere tohto bodu rokovania MsZ primátor poďakoval Ing. Hollému za vykonanú prácu na pozícii
riaditeľa TsM, m.p.o. za predchádzajúce obdobie a zároveň zablahoželal novozvolenému riaditeľovi r.o. Ing.
Slotíkovi k zvoleniu do funkcie.
O slovo sa prihlásila pani Monika Pšenčíková, ktorú občania požiadali o tlmočenie ich sťažností, ktoré
sa týkajú výrazného hluku, ktorý sa šíri z prevádzky SERENA. Obťažuje ich nielen nadmerný hluk, ale aj
znečisťovanie okolia návštevníkmi klubu.

Primátor poďakoval pani Pšenčíkovej za podnet, ktorý bude samozrejme prešetrený a následne riešený
zodpovedajúcim spôsobom.
Ing. Eduard Slotík poďakoval prítomným poslancom za prejavenú dôveru a zároveň vyjadril aj svoje
odhodlanie túto dôveru nesklamať.

3.

Záver

Keďže program zasadnutia MsZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, návrhy
a podnety, primátor všetkým poďakoval za účasť a 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

Ing. Dagmar Ďatková

________________________

dňa

________________

Mgr. art. Peter Trník

________________________

dňa

________________

Zapísala:
Mgr. Erika Tomanová
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