Zápisnica
z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. decembra 2010

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta

Poslanci MsZ:
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice konaných
dňa 27.novembra 2010
Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií
Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
Vystúpenie novozvoleného primátora
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, komisií pri MsZ vrátane
voľby predsedov a členov komisií
Poverenie sobášiacich poslancov
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta p. Štefan Škultéty otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva privítaním
všetkých prítomných, novozvolených poslancov, ale aj občanov mesta. Informoval, že prvé
ustanovujúce zasadnutie MsZ sa bude riadiť podľa programu, ktorý obdržali v pozvánke.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku primátor mesta určil p. Malkovú, za overovateľov zápisnice p. Orieška a p.
Ďurinu, za skrutátorky p. Kresánkovú a p. Bunčákovú.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice
konaných dňa 27.novembra 2010
O priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Trenčianske Teplice informovala p.
Eva Savičová, predsedníčka mestskej volebnej komisie:
„ Vážené dámy, vážení páni dovoľte, aby som Vás informovala o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy v meste Trenčianske Teplice.
Voľby do orgánov samosprávy
obcí boli vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej
republiky na deň 27.11.2010.
Mesto Trenčianske Teplice v dostatočnom časovom predstihu plnilo úlohy a opatrenia vyplývajúce
zo zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Zákonom stanovené náležitosti schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2010. Na tomto
zasadnutí si MsZ určilo 1 volebný obvod a 11 poslancov na celé volebné obdobie.
Samotné voľby do orgánov samosprávy dňa 27.11.2010 v našom meste prebiehali v 4 volebných
okrskoch. Predsedovia okrskových volebných komisií boli oboznámení s uznesením Ústrednej
volebnej komisie č. 31, na základe ktorého mohla okrsková volebná komisia povoliť pri sčítavaní
hlasov prítomnosť tretích osôb, vrátane kandidátov. Prítomnosť tretích osôb bola pri sčítavaní hlasov
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povolená príslušnou okrskovou volebnou komisiou v 3 volebných okrskoch, v 1 volebnom okrsku
prítomnosť tretích osôb pri sčítavaní hlasov nebola povolená. V priebehu volebného dňa neboli
podané na mestskú volebnú komisiu žiadne pripomienky alebo sťažnosti na priebeh volieb.
Pre voľby do orgánov samosprávy bolo v Meste Trenčianske Teplice zapísaných 3 594 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 1 800 voličov. Pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných 1 761 platných
hlasovacích lístkov a pre voľby do MsZ bolo odovzdaných 1 763 platných hlasovacích lístkov.
Za primátora mesta Trenčianske Teplice bol zvolený PhDr. Štefan Škultéty, s počtom hlasov
867, kandidát koalície Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratického hnutia a Slobody a solidarity.
Ďalšie poradie kandidátov na primátora mesta:
-

Ing. Ivan Chyla, s počtom hlasov 405, kandidát Občianskej konzervatívnej strany,
PhDr. Marian Kočiš, s počtom hlasov 321, nezávislý kandidát,
Štefan Žatko, s počtom hlasov 92, kandidát SMER - sociálna demokracia,
Ing. Milan Oravec CSc. (doktor vied) s počtom hlasov 76, kandidát Ľudovej strany - Hnutie za
demokratické Slovensko.

Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach boli zvolení:
1. MUDr. Darina Žbirková, s počtom hlasov 675, kandidátka Občianskej konzervatívnej
strany,
2. Mgr. Dušan Malko, s počtom hlasov 628, kandidát koalície Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie - Demokratická strana, Kresťanskodemokratického hnutia a Slobody
a solidarity,
3. Monika Pšenčíková, s počtom hlasov 606, nezávislá kandidátka,
4. Ing. Dagmar Ďatková, s počtom hlasov 539, kandidátka koalície Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie - Demokratická strana, Kresťanskodemokratického hnutia a Slobody
a solidarity,
5. PhDr. Marian Kočiš, s počtom hlasov 515, nezávislý kandidát,
6. Ing. Peter Strieška, s počtom hlasov 509, kandidát SMER - sociálna demokracia,
7. Martin Kebis, s počtom hlasov 503, kandidát Občianskej konzervatívnej strany,
8. MUDr. Roman Oriešek, s počtom hlasov 503, kandidát Občianskej konzervatívnej strany,
9. Peter Ďurina, s počtom hlasov 481, kandidát koalície Slovenskej
demokratickej
a kresťanskej únie - Demokratická strana, Kresťanskodemokratického hnutia a Slobody
a solidarity.
10. Zuzana Ďurmeková, s počtom hlasov 474, nezávislá kandidátka,
11. Mgr. Monika Psotná, s počtom hlasov 462, kandidátka Občianskej konzervatívnej strany.
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
sú náhradníci v poradí, podľa počtu získaných hlasov.
Záverom dovoľte, aby som novozvolenému primátorovi mesta PhDr. Štefanovi Škultétymu a
poslancom novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach popriala
veľa
zdravia a úspechov v ich náročnej práci."
Primátor poďakoval p. Savičovej za oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
v meste Trenčianske Teplice konaných dňa 27.novembra 2010.
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií
Primátor mesta požiadal p. Pšenčíkovú o prečítanie textu sľubu primátora mesta.
P. Pšenčíková 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."
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Opätovne zvolený primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty potvrdil svoj sľub svojím podpisom
a predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Trenčianskych Tepliciach p. Savičová mu zablahoželala
k zvoleniu a odovzdala osvedčenie o zvolení do funkcie.
5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
Primátor mesta následne
zastupiteľstva:

prečítal znenie sľubu

novozvolených

poslancov

mestského

„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 primátor jednotlivo vyzýval poslancov 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.
6. Vystúpenie novozvoleného primátora
Vážené dámy, vážený páni, ctení poslanci,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v tejto slávnostnej chvíli a povedal zopár slov.
Pred štyrmi rokmi som predstúpil pred občanov s víziou vybudovania úspešných Teplíc.
Prišiel som s kandidatúrou a s kolegami, pretože som cítil, že Trenčianske Teplice potrebujú zmenu.
Potrebujú moderné riadenie, profesionalitu, odbornosť. Sú to princípy, ktorými som sa vždy snažil
riadiť a budem sa riadiť. Vytýčili sme spoločné úlohy a ciele. Tú dôveru, ktorú som získal pred štyrmi
rokmi, som cítil ako veľký záväzok. Záväzok, ktorý som mal pred očami pri každom rozhodnutí, pri
každom kroku, ktorý sme napĺňali pri vytýčených cieľoch.
Štyri roky ubehli veľmi rýchlo. No rýchlejšie, ako som si sám predstavoval, akoby som si
možno aj prial. A po štyroch rokoch som opäť predstúpil pred občanov, aby som urobil odpočet nielen
svojej práce, ale
aj s myšlienkou, ideou pokračovať v načatom diele. Obrovská podpora
a bezprecedentné víťazstvo ma presvedčilo o tom, že má dôvod v tom pokračovať v započatom diele.
Chcem týmto poďakovať všetkým, nielen ktorí dali dôveru mne, ale aj všetkým občanom, ktorí prišli
voliť, pretože tým prejavili záujem o veci verejné.
Domnievam sa, že po štyroch rokoch máme byť na čo pyšní a hrdí. Samozrejme, kto robí, robí
aj chyby a nedostatky. Niet asi takého na svete, čo by ich nerobil. Ale som rád a ďakujem ľuďom, ktorí
ocenili tú prácu, ktorá tu bola vykonaná.
Ako verejný činiteľ samozrejme musím zniesť aj verejnú kritiku, ktorá môže byť tvrdšia
v porovnaní s kritikou na súkromné osoby. Avšak, keď kritika prekračuje hranice a skĺzava do
zákerností a hanebností, treba sa ozvať. A ja sa budem ozývať a budem hovoriť niektoré veci nahlas.
A poviem aj dnes niektoré veci nahlas. Pretože niektoré veci zostali asi nevypovedané, a nie je možné
aj v politickom súboji nedodržiavať niektoré pravidlá, či už nepísané alebo písané. Domnieval som sa,
že vo volebnej kampani budeme súťažiť najmä o tom, čo bolo urobené, čo môže byť urobené, čo sa
dá robiť ináč alebo sa nedá robiť ináč. Ako som povedal, ako verejný činiteľ musím zniesť aj verejnú
kritiku, či je primeraná alebo neprimeraná. A vždy je to korektné, keď sa pod tú kritiku niekto aj
podpíše, pomenuje ju nahlas a nehanbí sa za ňu. Takých ľudí si dokonca aj vážim, aj keď s nimi aj
hlboko nebudem súhlasiť. Čo však nemôžem neopomenúť, je zákernosť a nepravdivosť, ktorá prišla
na moju hlavu, ale aj hlavu mnohých iných občanov Trenčianskych Teplíc. Hanebnosť, ktorá za
obdobie fungovania komunálnej politiky v Trenčianskych Tepliciach nemá obdoby. Úbohosť, ako sa
útočilo na moje súkromie, na moju rodinu, ale aj na niektorých kolegov sa asi zapíše do análov
Trenčianskych Teplíc.
Dnes tu hovorím možno aj v mene niektorých kolegov, ktorí nemali to šťastie a nezískali opätovne
dôveru občanov. Ale požiadali ma, aby som vysvetlil niektoré veci a povedal, pretože sa týkajú mesta
Trenčianske Teplice a verejného rozpočtu. Nie je možné, aby niekto takým zákerným a hanebným
spôsobom bez toho, aby sa podpísal, osočoval ľudí o tom, že kradnú v meste, že vyciciavajú mestský
rozpočet. Ja, ako primátor mesta, si dovolím povedať, že som jediný v kraji, ktorý dáva majetkové
priznanie na webovú stránku mesta. Jediný ho verejne zverejňujem. Jediný som v kraji verejne
kontrolovateľný aj prostredníctvom majetkového priznania. Každý si ho môže prečítať a konfrontovať.
Neprikazuje mi to žiaden zákon ani žiadny predpis. Robím to preto, aby si každý mohol konfrontovať
moje činy a realitu s tým, ako žijem, aké mám súkromie.
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Dočítal som sa, že vyciciavam mestský rozpočet s niektorými kolegami. Dočítal som sa, že bývalý
kolega Tibor Guštafík vyciciava mestský rozpočet, teda aj vďaka mne, sumou milión korún ročne.
Dnes sa ma aj pýtajú novozvolení poslanci, na to, že chcú vidieť jeho zmluvy s jeho firmou BIO-FIT
a aké sumy sme mu platili. Je to legitímna požiadavka. Len legitímne hovorím aj to, že táto suma bola
vždy schválená v mestskom rozpočte a v záverečnom účte. Každý poslanec, kto sa to pýta, to
schválil. Každý jeden poslanec to schválil v mestskom rozpočte, každý jeden poslanec to schválil
v záverečnom účte. Dokonca aj členovia finančnej a majetkovej komisie o tom vedeli. A aký je ten
milión? No tak poviem to otvorene, aby to bolo raz a navždy jasné. Je to zhruba suma na úrovni tisíc
euro ročne, niekedy tisícdvesto, niekedy tisíctristo. Toto je ten hanebný milión, ktorý kolega Guštafík
vyciciava z mestského rozpočtu a ktorý ja podpisujem. Je to asi na úrovni možno, teda asi za tie štyri
roky zhruba stotisíc korún slovenských zhruba na 70 zamestnancov. Je to suma možno
porovnateľná, akú získava novozvolená poslankyňa Zuzka Ďurmeková , keď si objednáva darčeky vo
svojom obchode ako predsedníčka ZPOZ-u. Ja nehovorím, že to je zlé, ani nič zákerné. Ale
jednoducho nie je predsa možné, aby sme takýmto spôsobom špinili ľudí a hovorili o tom, že
vykrádajú mestský rozpočet. Keď dá niekto lepšiu ponuku, ja sa nebudem brániť, ale čakám na tú
lepšiu ponuku. Nie je predsa možné okydávať niekoho a kritizovať to a na druhej strane robiť
v podstate normálne legálne to isté. Ja to nekritizujem, ja to pomenúvam. A nemám s tým žiaden
problém, keď sú výhodné podmienky a ponuky, aby to ľudia robili. Ale nie je možné povedať „A"
a potom mlčať a nehovoriť „B". Nie je možné, hovoriť o nás, že kradneme, ale nepredložiť o nás
rukolapné dôkazy.
Všetky verejné obstarávania, ktoré boli realizované, sú na webovej stránke mesta Trenčianske
Teplice. Všetky zmluvy z verejného obstarávania sú na webovej stránke mesta Trenčianske Teplice,
žiadny zákon mi to neprikazuje. Robím to a robiť to budem. Všetky zmluvy z verejného obstarávania
boli kontrolované Najvyšším kontrolným úradom. Nenašli ani jedno pochybenie. Preto nerozumiem,
prečo niektorí ľudia takým spôsobom špinia a osočujú prácu vedenia mesta aj niektorých poslancov.
Mrzí ma a nerozumiem tomu a možno sa budem verejne pýtať, či sa na mňa bude niekto hnevať alebo
nie, prečo dnes sa ma Monika Psotná, viceprimátorka mesta, pýta na veci, na ktoré sa ma štyri roky
nepýtala. Bola viceprimátorkou mesta, mohla hocikedy prísť, hocikedy sa opýtať. Tri mesiace dozadu
sa ma pýtala, že či môže ísť na kandidátke mojej politickej strany. A zrazu sa odmlčala a ocitla sa
niekde inde. Nehovorím to preto, že by som mal s ňou osobný konflikt alebo bol som samoľúby. Ale
hovorí to o tom, aké veci sa diali pred komunálnymi voľbami. Prečo zrazu zmenila prístup, prečo keď
tri roky dozadu, obhajovala veci v Trenčianskych Tepliciach a som jej za to vďačný a podpisovala
petíciu za slušné Teplice, zrazu sa ma pýta na veci, ktoré sa ma štyri roky nepýtala a mala možnosť.
Štyri roky hlasovala za veci, za rozpočet, za záverečný účet, dnes sa ma pýta, kam išli tie peniaze. No
išli tam, kam si to odhlasovala. To je jednoducho fakt, to je jednoducho zákon. Ja s tým nič neurobím.
Veľmi ma mrzí, keď počúvam, že som chodil počas volebného moratória po domácnostiach, žobral
a prosil, aby ma občania volili. Ja prosím toho občana, koho som navštívil počas volebného moratória,
nech zdvihne ruku a povie to. Veľmi ma mrzí, že to rozprávali aj ľudia, ktorých si veľmi vážim, za
ktorými som stál, ktorým som pomáhal. Naozaj, možno sa na mňa budeš hnevať Darinka Žbirková, ale
nerozumiem tomu, prečo to mám počúvať aj z tvojich úst. Dotýka sa ma to osobne, keď takéto
nepotvrdené veci sa šíria. Dnes sa ma tiež pýtaš, že kam išli peniaze z predaja majetku. No išli tam,
kam ste ich schválili v mestskom rozpočte. Tu je to, vytiahnem aj hlasovania, tu je to schválené.
Kontroluje sa to v záverečnom účte. Tu je to schválené, schvaľovali ste to všetci. Prečo dnes, sa vy
pýtate, kam tie peniaze išli, keď ste to schválili? Ja sa teda pýtam, čítate tie rozpočty, tie záverečné
účty? Čítate zákony, podľa ktorých máte rozhodovať? Alebo hlasujete len tak ako sa vám zamanie?
Alebo to čítate a hráte tu divadlo?
Je úplne legitímne, keď ma niekto kritizuje za niektoré kroky. Úplne normálne, keď s ním z vediem
súboj argumentov a niektorých záležitostí. Ale nie je predsa možné sa hrať na divadlo, keď sa ma
niekto pýta, kam išli peniaze z predaja, keď dobre vie zo zákona, že keď mesto chce investovať,
finančné prostriedky môže získať len z predaja majetku. Len z predaja majetku. Ak nebudeme
predávať prebytočný majetok, nebude sa investovať. Nebude rekonštrukcia školy, ulíc, námestia
a podobných záležitostí. To je alfa a omega fungovala samosprávy a zákona o obecnom majetku.
Takže ešte raz, nebude sa predávať nič, ale tým pádom sa nebude nič investovať. To je proste alfa
a omega zákona o majetku obcí.
Preto ma dnes prekvapuje, keď sa na to pýtajú členovia komisie finančnej, cez ktorú to všetko išlo,
ktorí to odobrovali. Dnes je to konkrétne v záverečnom účte aj v rozpočte mesta. Dokonca aj ten
v úvodzovkách nenávidený Guštafík, je uvedený v záverečnom účte, tá suma je tam presne uvedená.
Koľko išlo na tú zdravotnícku službu. Nerozumiem týmto otázkam a neviem, kam smerujú tieto otázky.
Čo je ich cieľ? Klamať ľudí? Zavádzať? Robiť tu vášne? A hovoriť o tom, že tu niekto niečo ukradol
alebo niečo podobné?
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Vážne nerozumiem a dotýka sa ma, ak sa ma niekto podľa zákona 211, ktorý sa týka verejnej správy,
opýta na moje súkromné aktivity. Hovorím o tejto brožúrke. Táto brožúrka je moja súkromná aktivita,
mňa a kolegov poslancov, ktorí sme robili odpočet. Zo slušnosti som tam spomenul ďalších kolegov,
ktorí nekandidovali so mnou, ale schvaľovali tie veci, ktoré dnes kritizujú, pretože som si to pokladal za
česť a povinnosť povedať a poďakovať im, že pomáhali pri rozvoji mesta Trenčianske Teplice. Dnes
sa ma niektorí kolegovia pýtajú, koľko to stálo peňazí a v akom počte som to vytlačil. Toto je moja
súkromná záležitosť a mojich kolegov, s ktorými sme kandidovali. Príde mi úplne zvrátené myslenie,
že toto by som financoval z mestského rozpočtu! By som sa od hanby prepadol! To aké máme
myslenie?! Tlačí sa mi na jazyk povedať, že podľa seba súdim teba! Ja sa pýtam, aké finančné
prostriedky ste vynaložili na súkromné aktivity vo volebnej kampani? Nepýtam sa, lebo je to vaša
súkromná záležitosť. Považujem to za nechutné a nekorektné. Aby sme takýmto spôsobom dokonca
zneužívali zákon a šírili informácie medzi ľuďmi, že primátor zneužíva verejné prostriedky na svoju
kampaň. A urobilo sa to bez toho, aby sa ma to niekto prišiel normálne ľudsky opýtať. Nie, treba to
pustiť na verejnosť. Treba vyliať špinu. Veď to je možno jednoduchšie, je to možno trendové. To je
najlepšie. Niekto sa ma pýta, že za čo sme platili šou Štefana Skrúcaného. Štefan Skrúcaný je priateľ,
ktorý prišiel na moju súkromnú akciu , na volebnú kampaň ma podporiť. To si niekto naozaj myslí, že
ja z verejných zdrojov budem platiť herca, aby prišiel na akciu SDKÚ? To naozaj si myslíme, že takto
hlboko tu niekto klesne v Trenčianskych Tepliciach? Ak áno, tak to mi je veľmi ľúto.
Preto dnes hovorím o niektorých veciach, o ktorých musím hovoriť, a o ktorých by som štandardne
nehovoril. A je mi to veľmi ľúto, že o nich musím hovoriť v takomto znení. Je mi ľúto, veci, ktoré sa
možno udiali a v ktorých sme sa možno nezhodli, ale je pre mňa nepredstaviteľné, aby sme sa
uchyľovali k takýmto záležitostiam. Ak chceme ísť touto cestou aj ďalšie štyri roky, v poriadku. Bude
to ničebný boj, kde sa budeme vybíjať, osočovať a hanobiť. Čo to prinesie mestu? Podľa mňa nič,
absolútne nič a vrátime sa pred rok 2007. Ak to je niekoho cieľ a ja počúvam, že áno, že pre niekoho
je hlavný cieľ zničiť Škultétyho, to je hlavné posolstvo niektorých ľudí. Zničiť, zničiť, zničiť!
Pretože získal dôveru, znova vyhral a je nenávidený.
Ja verím, že nemôže byť a nepreváži takáto agenda v mestskom zastupiteľstve. Verím, že keď sa
nezhodneme a keď sa neodsúhlasia veci, tak pôjde jednoducho veci ďalej a budeme hľadať ďalšie
riešenie. Ale nechce sa mi veriť, že by sa tu našli poslanci, ktorých hlavná agenda bude to, aby bol
primátor zničený.
Dnes ma zastavujú ľudia, že ma idú odvolávať. Tak ich upokojujem, že nič také nehrozí. Ja sa pýtam,
v koho záujme je toto šíriť? V koho záujme je rozbiť veci, keď sú rozdelené? Ak niekto cíti krivdu, nech
ju pomenuje. Ale osočovanie a hanobenie niektorých záležitostí, je až nepríslušné. A najmä vtedy,
keď sa to už týka osočovania mojej rodiny a mojich najbližších. Poviem to ešte raz. Všetky veci, ktoré
sa diali na meste, boli v súlade so zákonom, boli odhlasované mestským zastupiteľstvom. Neexistuje
uznesenie, ktoré by som ja pozmenil alebo by som podpísal zmluvu v rozpore s uznesením
mestského zastupiteľstva. Ešte raz, neexistuje. Kontroloval to aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý prišiel
a prišiel na politickú objednávku, to vieme všetci. Pochybili sme raz. Poviem to otvorene, pochybili
sme raz, pri odpredaji pozemku pani doktorke Žbirkovej. Priznal som si to verejne ja a povedal som,
že to bola fatálna chyba a vôbec nás to nenapadlo, pretože sme si mysleli, že prispievame k dobrej
veci. Preto ma, Darinka, mrzia niektoré veci, ktoré sa dejú a nerozumiem niektorým záležitostiam, kde
vystupuješ a pýtaš sa ma na niektoré veci, ktoré sú zrejmé a jasné a ktoré si odhlasovala. Ja som sa
mohol vykašlať na to, keď nás to NKÚ bilo po hlave. Mohol som povedať - viete čo, tak napadnite to.
Napadnite ten predaj pozemku. Nech sa to celé vráti. Ale neurobil som to, pretože som vedel, že
slúžiš občanom a že je to pre dobro veci. A preto Ti dnes nerozumiem, čo som ti ja urobil také zlé, že
dnes si na druhej strany barikády a pýtaš sa ma na veci, za ktoré si hlasovala. Naozaj tomu
nerozumiem, rád by som tomu porozumel a počul tvoje vyjadrenie. Všetky veci, na ktoré sa pýtaš, 90
% tých vecí sú v mestskom rozpočte, v záverečnom účte, zverejnené na webovej stránke a sú
verejne dostupné. A časť vecí, môjho súkromného charakteru, je moja záležitosť a kolegov, ktorí so
mnou kandidovali. Ak niekto nemôže zniesť prehru, nie je to môj problém.
Niektorí poslanci sa nedostali a sú z toho smutní, a musia to zniesť. Ale myslím, že nenadávajú
a nerobia špinavosti. Proste, ľudia tak rozhodli a mali by sme to rešpektovať a v súlade s tým
nakladať. Bude na nás, na vás, akú cestu si zvolíme. Že či pôjdeme cestou konfrontácie, dohadovania
sa, osobných útokov, žabomyších vojen. Tak, ako to bolo pred rokom 2007. A všetci vieme, čo sú tu,
ako Teplice vyzerali v tom volebnom období a či sme sa niekde posunuli alebo sme sa neposunuli.
O všetkom strategickom rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Samozrejme primátor mesta to
predkladá a snaží sa presadiť tie veci, ktoré on pokladá za dôležité. Ale ešte raz, ak mestské
zastupiteľstvo nerozhodne o tých veciach, tie veci sa neudejú. Tak to je, a tak to vždy bude. O tom
hovorí ústava, o tom hovoria zákony Slovenskej republiky.
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Ja verím, že poslanci budú slobodní vo svojich rozhodnutiach a že ich nikto nevlastní, ako už teraz
počúvam. Že ich nikto nebude riadiť, ale budú sa riadiť svojím svedomím a vedomím a zákonmi
Slovenskej republiky.
Ja určite nie som ideálny, ani najlepší. Niektorí ma dávajú, že som šikovný manažér, druhí ma hania,
že som arogantný a drzí. Neviem, no možno tak pôsobím, keď sa snažím presadiť niektoré veci,
o ktorých som presvedčený. Ale ten, kto ma osobne pozná, vie, že nie som arogantný a že nemám
problém sa dohodnúť s nikým a rozprávať s nikým. Ale vtedy, keď niekto hovorí na rovinu a priamo
a konzistentne. Preto by som si želal, napriek tomu, že sa v mnohých veciach možno nezhodneme
a budeme mať rozdielne názory, aby sme o tom diskutovali na mestskom zastupiteľstve, na komisiách
a predkladali alternatívy, alternatívy riešenia. Ak niekto so mnou nesúhlasí, nech dá alternatívu. Nielen
slepo kritizovať a pýtať sa. Pretože tá zodpovednosť je nielen na mne, ale aj na poslancoch
mestského zastupiteľstva. Tak, ako majú poslanci práva, majú aj povinnosti. A ja o nich budem hovoriť
dookola. Tak, ako sa ma vy pýtate, budem sa aj ja pýtať. Ako vy sa ma pýtate v mene občanov, aj ja
sa budem pýtať v mene občanov. Pretože zákony platia pre každého a verím, že v záujme každého je
to, aby sa mesto rozvíjalo, aby sa mesto posúvalo dopredu.
V Trenčianskych Tepliciach žije moja celá rodina, rodičia, žijú tu starí rodičia i krstní rodičia. Uráža ma,
ak bude niekto o mne hovoriť, že som cudziar. Dotýka sa ma to osobne. Mám tu veľa priateľov,
spolužiakov zo základnej školy, aj kamarátov z materskej škôlky. Je predsa nemysliteľné, aby sme tu
začali kastovať ľudí, o tom, kde niekto býva alebo nebýva. To, že dnes bývam v Trenčíne, je
výsledkom tej politiky, ktorá tu bola. A mnohých ľudí, že nemôžu tu kúpiť štandardný klasický byt.
Veľmi rád by som sem prišiel a kúpil si ho. Ale kastovať ľudí na základe tohoto a hovoriť im cudziar
a nie určovať ľudí podľa toho, čo urobili, je úbohé a ponižujúce. Môžeme sa o tom baviť potom
donekonečna a kastovať ľudí, že tu bude bývať niekto dva roky, tri roky a nie je tepličiar. Ak pôjdeme
touto cestou, je to cesta do pekla, hovorím to úplne otvorene a zodpovedne.
Každý ma tu pozná a pozná aj moju rodinu. Ja sa môžem každému pozrieť otvorene do očí. Takže je
to len na vás, poslanci, ako budeme svojím spôsobom vychádzať. Ako budeme dodržiavať niektoré
veci, či pôjdeme smerom dopredu alebo nie. Ja nebudem klásť iniciatíve polená pod nohy. Chcem,
aby ste boli ešte viac iniciatívnejší, v mnohých komisiách, v mnohých agendách. Chcem, aby tie
komisie boli ešte otvorenejšie verejnosti, aj mestské zastupiteľstvá, aj všetky rozhodnutia. Znova
budem predkladať návrhy, ktoré pôjdu nad rámec zákona, keď niekto chce, nech to je, nech každý
občan vidí, ako sa kto správa, ako sa kto chová. Možno som to mal navrhnúť skôr, ale mohol to
navrhnúť ktokoľvek.
Takže dámy a páni, nemyslel som si, že budem mať takýto neštandardný príhovor a takýto dlhý, ale
jednoducho som cítil, že niečo tu zostalo nevypovedané a ja som pokladal za dôležité to povedať.
A budem o tom hovoriť stále. Tak ako hovoria niektorí iní, ja tie veci konkrétne pomenúvam. Či sa to
bude páčiť alebo nie. Myslím, že to je jediná cesta, ako sa možno očistiť od niektorých záležitostí
a vecí, ktoré nás teraz ťahajú možno do vojen a žabomyších vojen, ktoré k ničomu nevedú.
Takže dovoľte mi, aby som vám zaželal nielen pevné zdravie počas Vianoc, ale pevné zdravie počas
celého toho volebného obdobia a zaželal to, aby vám nikto neposielal esemesky, že aby ste opäť
skončili v nemocnici, aby vám niekto neposielal esemesky vulgárneho textu, aby vás nikto neohováral
a keď vám niekto povie kritiku, nech vám ju povie priamo do očí. Želám vám, aby keď naštartujeme
v januári veci, aby išli v záujme mesta Trenčianske Teplice. Ako ja sľubujem, že sa budem snažiť
počúvať vás, tak verím, že budete počúvať aj vy mňa. Mantinely máme vymedzené zákonmi,
všeobecne záväznými nariadeniami a Ústavou Slovenskej republiky a verím, že aj morálkou
a hodnotami, ktoré zdieľame. Ďakujem vám za pozornosť."
7. Schválenie Programu MsZ
Po príhovore primátor pristúpil k pracovnej časti zasadnutia MsZ a riadil sa podľa programu
dnešného zastupiteľstva. Pýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov pripomienky k navrhovanému
programu MsZ.
S návrhom na doplnenie programu rokovania MsZ sa prihlásil poslanec Kočiš v tomto znení:
7. Schválenie programu
8. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ
9.Volba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií pri
MsZ vrátane voľby predsedov a členov komisií
10. Poverenie sobášiacich poslancov
11. Diskusia
12. Záver
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Primátor požiadal o hlasovanie za tento návrh poslanca Kočiša.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych schvaľuje Program MsZ.

8. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ
Primátor upresnil, že ide o poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie MsZ len v prípade, ak ho odmietne zvolať primátor mesta alebo viceprimátor mesta. Ide
o stav, ktorý je uvedený v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Následne otvoril diskusiu
k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Kočiš s návrhom na poverenie PhDr. Mariana Kočiša ako
oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutia MsZ v prípadoch podľa zákona č. 369/1990 Zb.
Primátor doplnil návrh poslanca Kočiša o druhého poslanca - Mgr. Dušana Malka.
Poslanec Kočiš prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu a nato primátor dal hlasovať za tento
návrh.
Uznesenie č. 2/XII/2010:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poveruje poslanca PhDr. Mariana Kočiša a Mgr.
Dušana Malka zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
odst. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na
zriadenie komisií pri MsZ vrátane voľba predsedov a členov komisií
Primátor mesta upresnil postup pri voľbách komisií. Pre mandátovú, návrhovú a volebnú
komisiu sa bude hlasovať samostatným uznesením, potom budú pokračovať hlasovaním za zriadenie
jednotlivých komisií pri MsZ podľa návrhov poslancov a ďalej postupne podľa jednotlivých navrhnutých
komisií. Predložil svoj návrh pre:
a) mandátovú komisiu: Peter Strieška - predseda, Zuzana Ďurmeková, Marian Kočiš
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 3/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do mandátovej komisie Petra
(predsedu), Zuzanu Ďurmekovú a Mariana Kočiša.

Striešku

b) návrhovú komisiu - Dagmar Ďatková - predsedníčka, Monika Psotná, Roman Oriešek
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do návrhovej komisie
(predsedníčku), Moniku Psotnú a Romana Orieška.

Dagmar Ďatkovú

c) volebnú komisiu: Martin Kebis - predseda, Zuzana Ďurmeková, Darina Žbirková
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do volebnej komisie Martina Kebisa
(predsedu), Zuzanu Ďurmekovú a Darinu Žbirkovú.
d)
Po skonštatovaní o prijatí uznesení k zvoleniu členov mandátovej, návrhovej a volebnej
komisie otvoril primátor diskusiu k návrhu na zriadenie jednotlivých komisií pri MsZ.
Poslanec Kočiš navrhol zriadiť tieto komisie:
-

Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu

pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie
výstavby, dopravy a životného prostredia
školstva, športu, kultúry a cirkví
pre zdravotníctvo a sociálne veci
pre cestovný ruch a podnikanie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Primátor sa spýtal poslanca Kočiša na rozdiel medzi už zriadenými komisiami a teraz
poslancom navrhnutými aj v zmysle, aké majú kompetencie jednotlivé komisie pri MsZ.
Poslanec Kočiš vysvetlil, že činnosť jednotlivých komisií zanikli skončením mandátu
poslancov. Predložil návrh, ktorý je v podstate totožný s predchádzajúcimi názvami jednotlivých
komisií, až na rozšírenie finančnej komisie o verejné obstarávanie. Taktiež by považoval za vhodné
opäť sfunkčniť komisiu cestovného ruchu aj na základe zámeru primátora v predošlom volebnom
období, ale i na základe požiadania občanov mesta.
Nato primátor uviedol, že z vecného i procesného hľadiska komisie sú zriadené pri MsZ,
prerokovávajú materiály do MsZ. Čo sa týka verejného obstarávania, toto nie je v kompetencii MsZ, je
to kompetenciou mestského úradu. Tieto komisie, doplnil primátor na základe pripomienky hlavného
kontrolóra, majú odporúčací charakter.
Do diskusie sa pripojila aj poslankyňa Pšenčíková, ktorá konštatovala, že počas svojho
pôsobenia ako poslankyňa MsZ aj v štátnej správe sa nikdy nestretla s takýmto názvom komisie.
Po ukončení diskusie požiadal poslancov o hlasovanie:
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Uznesenie č. 6/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje tieto komisie pri MsZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu

pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie
výstavby, dopravy a životného prostredia
školstva, športu, kultúry a cirkví
pre zdravotníctvo a sociálne veci
pre cestovný ruch a podnikanie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 2( Ďatková, Malko)
Zdržal sa: 1 (Pšenčíková)

e)
Primátor predostrel ďalší postup pri voľbe členov jednotlivých komisií: predloží návrh
vytvorený aj na základe pracovného stretnutia s poslancami, otvorí diskusiu k tomuto návrhu
a následne budú poslanci hlasovať za každé zloženie komisie zvlášť.
Poslanec Kočiš dal protinávrh - navrhol hlasovať za všetky komisie pri MsZ v jednom
uznesení, tak ako to bolo aj pri prvom zasadnutí MsZ v uplynulom volebnom období.
Primátor uviedol, že hlasovanie v jednom uznesení sa mu zdá ako nevhodné, aj vzhľadom
k jeho právu veta, pretože tým by sa zablokovala činnosť všetkých komisií a ten istý problém by nastal
aj v prípade odstúpenia niektorého z členov komisií. Hlasovanie vo viacerých uznesenia považoval aj
za praktické z vyššie uvedených dôvodov.
K primátorovmu návrhu sa priklonil aj poslanec Ďurina, aj podľa skúseností, tak ako aj na
základe rozhovoru s poslankyňami Žbirkovou a Pšenčíkovou.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh hlasovať za
predsedov a členov všetkých komisií pri mestskom zastupiteľstve spoločne v jednom uznesení.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 1 (Ďurina)

f)
Primátor skonštatoval, že na základe schváleného uznesenia sa bude hlasovať v jednom
uznesení za všetky komisie. Predložil svoj návrh v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

volí:

a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie:
•
•
•
•
•
•
•

Martina Kebisa - predsedu
Dagmar Ďatkovú
Mariana Kočiša
Katarínu Balážovú
Petra Luptáka
Jozefa Mercella
Dánku Szabóovú
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b) do komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petra Striešku - predsedu
Petra Ďurinu
Borisa Ančina
Pavla Hollého
Jolanu Kossuthovú
Jána Olejníka
Slavomila Olexíka
Petra Tomaničku
Jozefa Vyslúžila

c) do komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:
•
•
•
•
•
•
•

Mariana Kočiša - predsedu
Zuzanu Ďurmekovú
Dušana Malka
Moniku Psotnú
Jozefa Šimúna
Katarínu Holú
Jaroslava Ružičku

d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
•
•
•
•
•
•
•

Darinu Žbirkovú - predsedkyňu
Romana Orieška
Moniku Psotnú
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú
Melániu Rabinovu Ružičkovú
Danielu Rybanskú

e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
•
•
•
•
•
•
•

Zuzanu Ďurmekovú - predsedkyňu
Gabrielu Filicku
Daniela Gábora
Igora Chylu
Andreja Pučeka
Jozefa Raučinu
Pavla Sirotného

f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
•
•
•

Moniku Pšenčíkovú - predsedkyňu
Dagmar Ďatkovú
Darinu Žbirkovú

Otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásil poslanec Kočiš s návrhom nového zloženia komisií
pri MsZ, a to:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí:
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a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie:
•
•
•
•
•
•
•

Martina Kebisa - predsedu
Mariana Kočiša
Igora Chylu
Dánku Szabóovú
Petra Luptáka
Dagmar Ďatkovú
Jozefa Mercella

b) do komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:
•
•
•
•
•
•
•

Petra Striešku - predsedu
Jána Olejníka
Pavla Hollého
Jozefa Vyslúžila
Petra Tomaničku
Petra Ďurinu
Jolanu Kossuthovú

c) do komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:
•
•
•
•
•
•
•

Mariana Kočiša - predsedu
Zuzanu Ďurmekovú
Moniku Psotnú
Jozefa Šimúna
Dušana Malka
Jaroslava Ružičku
Petra Vakoša

d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
•
•
•
•
•
•
•

Darinu Žbirkovú - predsedkyňu
Romana Orieška
Moniku Psotnú
Danielu Rybanskú
Melániu Rabinovu Ružičkovú
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú

e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
•
•
•
•
•
•
•

Zuzanu Ďurmekovú - predsedkyňu
Daniela Gábora
Gabrielu Filicku
Igora Chylu
Jozefa Raučinu
Andreja Pučeka
Pavla Sirotného
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f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
•
•
•

Moniku Pšenčíkovú - predsedkyňu
Darinu Žbirkovú
Dagmar Ďatkovú

Primátor ešte raz zhrnul zmeny na základe návrhu poslanca Kočiša:
- Komisia pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie - p. JUDr. Balážovú nahradil
p. Igorom Chylom - t.j. do komisie nenavrhli právničku, napriek tomu, že na pracovnom stretnutí
k tejto problematike bola odporučená a odobrená jej účasť v komisii, najmä na prípadné možné
problémy z právneho hľadiska,
- Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - bez hlavného architekta mesta a p. Ancina,
doplnil, že z vecného hľadiska by hlavný architekt mal byť v tejto komisii,
- Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví - zástupkyňu rodinného centra Ovečka nahradili p. Petrom
Vakošom
- ostatné komisie zostávajú bez zmien
Na návrh poslanca Kočiša reagovala poslankyňa Pšenčíková, ktorá informovala
prítomných, že pred prvým slávnostným zasadnutím MsZ sa uskutočnilo trojhodinové pracovné
stretnutie poslancov, na ktorom sa vzájomne dohodli na členstve JUDr. Balážovej vo finančnej komisii,
taktiež na akceptovaní organizácií. Bola veľmi týmto rozhodnutím prekvapená. Pripomenula, že
predseda komisie má právo zvýšiť aj o jedného člena komisie.
Poslanec Ďurina súhlasil s poslankyňou Pšenčíkovou a doplnil, že aj zo skúseností z
minulosti by bolo vhodné zaradiť do komisie právnika. Dal návrh, aby sa počet členov v tejto komisii
zvýšil na 9, kde by sa mohla za člena akceptovať aj p. Balážová aj p. Chyla. Taktiež sa pýtal
prítomných poslancov, či ovládajú všetky právne predpisy a zákony, keď ju nezaradili do komisie.
Primátor požiadal poslanca Kočiša o vecné a racionálne odôvodnenie, prečo nenavrhol
JUDr. Balážovú za člena komisie pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie.
Poslanec Kočiš žiadal o hlasovanie za jeho predložený návrh zloženia komisií a uviedol, že
nie je povinný toto zdôvodňovať.
Primátor mesta opäť aj v mene občanov mesta požiadal o odpoveď na to, prečo je jeho
návrh členov komisií lepší ako primátorov návrh, v čom sú navrhnutí ľudia lepší ako ľudia navrhnutí
primátorom.
Do tejto diskusie sa zapojil poslanec Kebis, ako navrhovaný predseda tejto komisie,
s odôvodnením, že v doterajšej činnosti komisie nebola potrebná účasť právnika, komisia pracovala aj
bez právnika a zo strany primátora neboli vznesené žiadne výčitky na činnosť komisie.
S poznamenaním, že na pracovnom stretnutí to všetci prítomní považovali za dobrý návrh
- zvoliť ako člena tejto komisie právnika a teraz zmenil názor, zareagoval primátor na odôvodnenie
poslanca Kebisa. Taktiež pripomenul fatálnu chybu pri odpredaji pozemku poslankyni Žbirkovej, na
základe ktorej podal tento návrh.
Poslankyňa Žbirková uviedla, že to nebola chyba poslancov, ale chyba mestského úradu
pri vypracovávaní materiálu.
Zareagoval primátor mesta. Zákonné a finálne rozhodnutie o predložených veciach robí
MsZ, mestský úrad len pripraví materiál, ktorý môže MsZ odmietnuť, či pozmeniť. Zodpovednosť bola
na všetkých, poslancoch MsZ i MsÚ. Dodal, že je povinnosťou poslancov, aj jeho, ovládať potrebné
zákony.
Po krátkej diskusii o ďalšom postupe - hlasovaní poslanec Ďurina stiahol svoj návrh na
rozšírenie počtu členov finančnej komisie na 9.
Primátor dal hlasovať za návrh poslanca Kočiša na zloženie jednotlivých komisií pri MsZ.
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Bolo prijaté nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 8/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí:

a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie:
•
•
•
•
•
•
•

Martina Kebisa - predsedu
Mariana Kočiša
Igora Chylu
Dánku Szabóovú
Petra Luptáka
Dagmar Ďatkovú
Jozefa Mercella

b) do komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:
•
•
•
•
•
•
•

Petra Striešku - predsedu
Jána Olejníka
Pavla Hollého
Jozefa Vyslúžila
Petra Tomaničku
Petra Ďurinu
Jolanu Kossuthovú

c) do komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:
•
•
•
•
•
•
•

Mariana Kočiša - predsedu
Zuzanu Ďurmekovú
Moniku Psotnú
Jozefa Šimúna
Dušana Malka
Jaroslava Ružičku
Petra Vakoša

d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
•
•
•
•
•
•
•

Darinu Žbirkovú - predsedkyňu
Romana Orieška
Moniku Psotnú
Danielu Rybanskú
Melániu Rabinovu Ružičkovú
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú

e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
•
•
•
•

Zuzanu Ďurmekovú - predsedkyňu
Daniela Gábora
Gabrielu Filicku
Igora Chylu
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•
•
•

Jozefa Raučinu
Andreja Pučeka
Pavla Sirotného

f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
•
•
•

Moniku Pšenčíkovú - predsedkyňu
Darinu Žbirkovú
Dagmar Ďatkovú

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 2 (Ďatková, Malko)
Zdržali sa: 2 (Ďurina, Pšenčíková)

Uznesenie bolo schválené, primátor zváži svoje právo veta k tomuto prijatému uzneseniu.

10. Poverenie sobášiacich poslancov
Primátor predniesol svoj návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiacich a určenie
sobášneho dňa a hodín. Potom otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa nik z prítomných poslancov nezapojil, primátor požiadal o hlasovanie za prednesený
návrh.
Uznesenie č. 9/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a/ poveruje výkonom funkcie sobášiacich:
•
•
•
•
•

Štefana Škultétyho
Moniku Psotnú
Moniku Pšenčíkovú
Petra Ďurinu
Zuzanu Ďurmekovú

b/ určuje:
- sobášny deň - sobota a ostatné dni podľa potreby
- sobášne hodiny - 12,00 - 18,00 hod.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Diskusia
Vzhľadom k tomu, že hoci bol zaradený tento bod do programu na základe návrhu poslanca
Kočiša, do bodu diskusia sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, primátor uzatvoril tento bod.
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12. Záver
Primátor sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na slávnostnom zasadnutí MsZ a zaželal
prítomným pokojné a požehnané Vianoce a šťastný nový rok.

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

Ing. František S á d e c k ý
prednosta MsÚ

O v e r o v a t e l i a:

MUDr. Roman Oriešek

p. Peter Ďurina

Zapísala: Erika Malková
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Výpis uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. decembra 2010

Uznesenie č. 1/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych schvaľuje Program MsZ.
Uznesenie č. 2/XII/2010:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poveruje poslanca PhDr. Mariana Kočiša a Mgr.
Dušana Malka zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do mandátovej komisie Petra
(predsedu), Zuzanu Ďurmekovú a Mariana Kočiša.

Striešku

Uznesenie č. 4/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do návrhovej komisie
(predsedníčku), Moniku Psotnú a Romana Orieška.

Dagmar Ďatkovú

Uznesenie č. 5/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do volebnej komisie Martina Kebisa (predsedu),
Zuzanu Ďurmekovú a Darinu Žbirkovú.
Uznesenie č. 7/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh hlasovať za predsedov
a členov všetkých komisií pri mestskom zastupiteľstve spoločne v jednom uznesení.
Uznesenie č. 9/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a/ poveruje výkonom funkcie sobášiacich:
•
Štefana Škultétyho
•
Moniku Psotnú
•
Moniku Pšenčíkovú
•
Petra Ďurinu
•
Zuzanu Ďurmekovú
b/ určuje:
- sobášny deň - sobota a ostatné dni podľa potreby
- sobášne hodiny - 12,00 - 18,00 hod.
V Trenčianskych Tepliciach 31. 12. 2010

PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta

Za správnosť: Erika Malková

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 22. 12. 2010

Ing.
Dagmar
Ďatková
1/XII/2010
2/XII/2010
3/XII/2010
4/XII/2010
5/XII/2010
6/XII/2010
7/XII/2010
8/XII/2010
9/XII/2010

za
za
za
za
za
Proti
Proti
Proti
za

Peter
Ďurina

Zuzana
Ďurmeková

Martin
Kebis

PhDr.
Marian
Kočiš

za
za
za
za
za
-

za
za
za
za
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

Zdržal sa
Zdržal sa
za

Legenda:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlas.
-

- poslanec hlasoval za prijatie uznesenia
- poslanec hlasoval proti prijatiu uznesenia
- poslanec sa zdržal hlasovania
- poslanec nehlasoval, nebol prítomný v rokovacej miestnosti
- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

za
za
za
za
za
Proti
Proti
Proti
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

Monika
Pšenčíková

Ing.
Peter
Strieška

MUDr.
Darina
Žbirková

za
za
za
za
za
Zdržala sa
Proti
Zdržala sa
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

TRENČIANSKE TEPLICE

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčianskych Tepliciach

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

10727/1052/SEKPRIM/2010

Trenčianske Teplice

31. 12. 2010

ROZHODNUTIE

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
POZA STAVUJE M

výkon uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 6/XII/2010 a
č. 8/XII/2010 zo dňa 22. decembra 2010 v znení:
Uznesenie č. 6/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje tieto komisie pri MsZ:
1.

Komisiu pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie

2.
3.
4.
5.

Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu

6.

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,

výstavby, dopravy a životného prostredia
školstva, športu, kultúry a cirkví
pre zdravotníctvo a sociálne veci
pre cestovný ruch a podnikanie

pretože toto uznesenie je pre mesto zjavné nevýhodné
a
Uznesenie č. 8/XII/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí:

a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie:
•
Martina Kebisa - predsedu
•
Mariana Kočiša
•
Igora Chylu
•
Dánku Szabóovú
•
Petra Luptáka
•
Dagmar Ďatkovú
•
Jozefa Mercella
b) do komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:
•
Petra Striešku - predsedu
•
Jána Olejníka
•
Pavla Hollého
•
Jozefa Vyslúžila
•
Petra Tomaničku
•
Petra Ďurinu
•
Jolanu Kossuthovú
c) do komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:
•
Mariana Kočiša - predsedu
•
Zuzanu Ďurmekovú
•
Moniku Psotnú
•
Jozefa Šimúna
•
Dušana Malka
•
Jaroslava Ružičku
•
Petra Vakoša
d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
•
Darinu Žbirkovú - predsedkyňu
•
Romana Orieška
•
Moniku Psotnú
•
Danielu Rybanskú
•
Melániu Rabinovu Ružičkovú
•
Michaelu Fedorovú
•
Máriu Nýblovú
e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
•
Zuzanu Ďurmekovú - predsedkyňu
•
Daniela Gábora
•
Gabrielu Filicku
•
Igora Chylu
•
Jozefa Raučinu
•
Andrej a Pučeka
•
Pavla Sirotného

f) do
•
•
•

komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
Moniku Pšenčíkovú - predsedkyňu
Darinu Žbirkovú
Dagmar Ďatkovú,

pretože toto uznesenie je pre mesto zjavné nevýhodné.

PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta

