Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 2. februára 2011

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

Poslanci MsZ:
podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
3. Zriadenie komisií pri MsZ - Uznesenie č. 6/XII/2010
4. Voľba predsedov a členov komisií - Uznesenie č. 8/XII/2010
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
6. Správa z následnej kontroly vynaloţenia finančných prostriedkov na „Rekonštrukciu bazénu
Základnej školy Trenčianske Teplice“
7. Správa z následnej kontroly Technických sluţieb mesta Trenčianske Teplice
8. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach za rok 2010
9. Správa o sťaţnostiach za rok 2010
10. Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta – novovytvorený pozemok parc. č. 1906/14 za
účelom vybudovania potravinového supermarketu na sídlisku
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie
Dnešné MsZ otvoril primátor privítaním prítomných. Dnešné zasadnutie MsZ bolo zvolané
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. Skonštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina
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poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa poslanec Peter Ďurina. Za overovateľov
zápisnice určil primátor poslanca Martina Kebisa a poslanca Dušana Malku, za skrutátorky Annu
Hudcovskú a Martinu Fialovú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.
2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Návrh programu obdrţali poslanci písomne. Do diskusie sa zapojil poslanec Kebis, ktorý
predostrel návrh na zmenu programu v tomto znení:
3. Interpelácie
4. Zriadenie komisií pri MsZ - Uznesenie č. 6/XII/2010
5. Voľba predsedov a členov komisií - Uznesenie č. 8/XII/2010
6. Návrh hlasovania pri zmene členov komisií
7. Návrh na doplnenie komisie
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
9. Správa z následnej kontroly vynaloţenia finančných prostriedkov na „Rekonštrukciu bazénu
Základnej školy Trenčianske Teplice“
10. Správa z následnej kontroly Technických sluţieb mesta Trenčianske Teplice
11. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach za rok 2010
12. Správa o sťaţnostiach za rok 2010
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Pôvodný bod č. 10 navrhol zrušiť.
Primátor mesta uviedol, ţe materiál k týmto doplneným bodom nikto neobdrţal a ani nebol
zverejnený. Preto poţiadal o zdôvodnenie, prečo sa vypúšťa bod č. 10 aj

vzhľadom k tomu, ţe

poslanci sú verejní funkcionári volení občanmi a občania majú právo vedieť tento dôvod.
Poslanec Kebis vysvetlil, ţe je to z dôvodu zamietnutia uznesení z predošlého MsZ, ktoré sa
dotýkajú bodov č. 3., 4. a 5., následne body č. 6.a 7. vyplývajú z prerokovania predošlých bodov.
Zrušenie bodu č. 10 bude zdôvodnené v interpeláciách.
Bod interpelácie sa týka výkonu primátora mesta, nie MsZ. Preto primátor mesta nevidel
dôvod na zaradenie tohto bodu do programu dnešného zasadnutia.
K predaju pozemku určeného na vybudovanie supermarketu na sídlisku SNP uviedol tieto
fakty. Na zasadnutí MsZ zo dňa 2. 6. 2010 všetci prítomní poslanci jednohlasne odsúhlasili zámer
odpredaja tohto pozemku formou verejnej obchodnej súťaţe (ďalej len VOS). Všetky podmienky VOS
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boli splnené, bol vyhlásený víťaz súťaţe. Na ďalšom zasadnutí MsZ v septembri toho istého roku
poslanci odišli zo zasadnutia z neznámych dôvodov, odmietli hlasovať o tomto bode. Taktieţ ohrozili
neschválenie volebného obvodu v meste, pričom bol na to posledný moţný termín. Zodpovednosť
viedla primátora k opätovnému predloţeniu materiálu na prerokovanie, nakoľko bol jednohlasne
odporučený odpredaj pozemku aj komisiou pre financie, hospodárstvo a majetok. Ďalším dôvodom bol
i tlak od občanov, pretoţe uţ uplynulo sedem mesiacov a mesto musí postupovať aj podľa zákona. Je
povinnosťou poslancov riešiť a rozhodovať a nie odkladať, doplnil primátor. Poţiadal o opätovné
zdôvodnenie nezaradenia tohto bodu do programu.
Poslanec Strieška uviedol, ţe podľa rokovacieho poriadku má kaţdý poslanec právo na návrh
o zmene programu.
Ako ďalší sa prihlásil poslanec Oriešek, ktorý uviedol, ţe ako nový poslanec „nie je v obraze“,
necíti sa kompetentný rozhodovať v tejto veci a povaţuje za nezodpovedné hlasovať za niečo, keď
nemal dostatok času naštudovať si materiál. Následne poţiadal o skoršie doručenie materiálov pre
poslancov. Zaujímal sa i o úhradu splátky v termíne júl 2010.
Primátor uviedol fakt, ţe ako poslanec MsZ má aj určité povinnosti a má mať záujem o činnosť
v meste. Doplnil, ţe firma zloţila zálohu na základe podmienok v priloţenej zmluve v materiáli
k tomuto bodu.
Poslankyňu Pšenčíkovú prekvapilo nezaradenie tohto odpredaja na ďalšie rokovanie MsZ,
nakoľko ho odporučila komisia financií, hospodárstva a majetku na schválenie MsZ, kde bol členom aj
poslanec Kebis. Na tomto rokovaní sa nezúčastnila, ale povaţovala sedem mesiacov za dosť dlhú
dobu. Na základe tohto, nevidí dôvod na vypustenie tohto materiálu.
Poslanec Kočiš prečítal krátky článok z Teplického Spravodaja z roku 2008, kde sa písalo, ţe
v druhej etape výstavy multifunkčnej budovy mal byť vybudovaný aj supermarket a pripomenul, ţe
v tomto čase uţ mal aj fungovať.
Primátor sa opýtal poslanca Kočiša, prečo schválil zámer odpredať tento pozemok, keď uţ
vtedy vysvetľoval všetky podmienky zmluvy o budúcej zmluve, moţný odstup od zmluvy. Pripomenul,
ţe uţ sedem mesiacov mesto drţí zádrţné, z čoho mestu plynie záväzok a naviac spoločnosť si môţe
uplatňovať aj nárok na úroky za toto obdobie. Okrem toho mohol získať viac informácií aj od poslanca
Kebisa, vtedajšieho člena komisie.
K výstavbe supermarketu na parkovisku uviedol, ţe v zámere súkromnej spoločnosti je moţné
vykonať aj určité zmeny, priestor na prenájom je vţdy flexibilný.
Opätovne poţiadal o zdôvodnenie nezaradenia tohto bodu do programu. Povaţuje nekorektné aj voči
občanom, ktorí mnohí prišli na zasadnutie osobne pravdepodobne aj kvôli tomuto bodu programu
MsZ.
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Poslankyňa Ţbirková sa priklonila k názoru, aby bol vypustený tento bod z dnešného
rokovania. Navrhla pracovné stretnutie, nakoľko sa obávala opätovného unáhlenia sa ako v niektorých
prípadoch v minulosti a takisto sa obávala, či bude záruka, ţe tento supermarket bude postavený.
Primátor opäť uviedol niektoré skutočnosti o zmluve o budúcej zmluve a taktieţ i povinnosti
mesta vyplývajúce z tejto zmluvy o budúcej zmluve.
Poslanec Strieška hovoril aj za občanov, aby sa počkalo ešte rok s týmto predajom, ako prísť
o financie a navrhne aj spätné odkúpenie pozemku parkoviska.
Primátor nevidí dôvod na odklad predaja, ţiadna avizovaná ponuka od exposlanca počas
tohto obdobia nebola doručená a ani predloţená na mestský úrad.
K spätému odkúpeniu pozemku poučil poslanca o zákone o majetku obcí. Uviedol aj iné príklady
odpredajov majetku mesta z predošlých volebných období, ktoré nepovaţuje za finančne výhodné pre
mesto.
Poslanec Oriešek opätovne povedal, ţe nie je proti tomuto predaju, ale nemá dostatočné
informácie k tomuto materiálu. Navrhol rozhodnúť o tomto materiáli o mesiac na ďalšom zasadnutí
MsZ.
Ak nestihol preštudovať materiál, môţe kaţdý poslanec prísť pre potrebné informácie na MsÚ,
doplnil primátor.
Poslanec Kebis uviedol ako dôvod tohto vypustenia bodu, a to eventuálny prínos väčších
finančných prostriedkov mestu. Dodal, ţe poslanci podľa neho uviedli niekoľko argumentov a poţiadal
primátora o hlasovanie za tento návrh zmeny programu zasadnutia MsZ.
Následne poslanci hlasovali o prednesenom návrhu na zmenu programu poslancom Kebisom.

Hlasovanie:

Za: 7
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdrţal sa: 0
Bolo schválené nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 10/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia MsZ.

3.

Interpelácie

S interpeláciou sa prihlásil poslanec Kebis, ktorý sa pýtal primátora aké výkony a aký úţitok
pre mesto vyplynul z dodávateľskej faktúry č. 050120112 v sume cca 33 tis. € a z faktúry č.
2001200113 v sume 4 tis. €.
Poslanca Kočiša opakovane navštívila p. Červená s p. Malíkovou (opatrovateľky), od ktorých
dostal materiál. Tento materiál dostal pravdepodobne i primátor, po skonštituovaní sociálnej komisie
jej rozmnoţí tento materiál na riešenie. Obsahom bola nespokojnosť opatrovateliek, nekomunikácia
s mestom, porušovanie pracovného poriadku. Povedal, ţe sa necíti hodnotiť túto záleţitosť, a preto
poţiadal primátora o vyjadrenie sa k tejto veci. Vzhľadom k tomu, ţe v meste je veľa starých ľudí, túto
sluţbu budú stále viac a viac potrebovať.
Poslankyňa Ďurmeková sa zaujímala, prečo uţ nefunguje miestnosť pre poslancov. Taktieţ
miestnosť na prízemí MsÚ nie je prístupná pre seniorov a spoločenské organizácie a pýtala sa prečo
im nebolo toto oznámené. V tejto miestnosti má napr. Matica Slovenská materiály, ku ktorým nemajú
prístup. Na základe rozhovoru s p. prednostom boli oboznámení o konaní sa školenia pracovníkov
MsÚ a o tom, ţe môţu vyuţívať miestnosť zasadačky MsÚ počas pracovnej doby alebo spoločenskú
miestnosť hasičskej zbrojnice.
Na interpeláciu poslanca Kebisa odpovie písomne, nakoľko nevedel o čom poslanec hovoril,
taktieţ ani prítomní občania. Poţiadal ho o doručenie písomného znenia.
Poslancovi Kočišovi odpovedal, ţe o týchto sťaţnostiach bol informovaný. Boli prerokované
s p. Červenou a prednostom mestského úradu. Doplnil, ţe opatrovateľky sú zamestnankyne mesta,
mesto dodrţuje Zákonník práce, postupuje v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách. Mesto bude
aj naďalej komunikovať s opatrovateľkami, prisľúbil primátor.
Primátor povedal, ţe poslankyňa Ďurmeková bola informovaná od p. prednostu, ţe v tejto
miestnosti sa koná školenie pracovníkov MsÚ, ktoré je zaloţené na práci s počítačmi. Bude trvať do
konca marca. Dôvodom prečo bol určený čas vyuţitia zasadačky je ten, ţe za budovu je zodpovedný
určený zamestnanec a nepovaţuje za vhodné, aby sa po budove pohybovali „cudzí ľudia“. Ak im
nevyhovuje čas vyuţívania tejto miestnosti, môţu za symbolickú cenu vyuţiť hasičskú zbrojnicu.
K zrušeniu miestnosti pre viceprimátora a poslancov uviedol, ţe táto miestnosť nebola takmer
vôbec vyuţívaná, dnes prvý krát prejavil niekto záujem. V prípade záujmu v Narcise je veľa voľných
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kancelárskych priestorov, dodal primátor. V súčasnosti túto miestnosť vyuţíva MAS, nakoľko mesto
získalo projekt LEADER.
Zriadenie komisií pri MsZ - Uznesenie č. 6/XII/2010

4.

Primátor poţiadal o predloţenie materiálu k tomuto bodu programu, nakoľko doposiaľ neboli
dodané iniciátormi.
Vzhľadom k tomu, ţe ţiaden materiál nebol pripravený zo strany inciátorov, poslanec Kebis
prečítal návrh uznesenia:
Uznesenie č. 11/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje tieto komisie pri MsZ:

1.

Komisiu pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie

2.

Komisiu výstavby, dopravy a ţivotného prostredia

3.

Komisiu školstva, športu, kultúry a cirkví

4.

Komisiu pre zdravotníctvo a sociálne veci

5.

Komisiu pre cestovný ruch a podnikanie

6.

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta v zmysle

uznesenia č. 6/XII/2010.

Následne primátor opätovne zdôraznil právny a vecný nezmysel názvu prvej komisie a po
krátkej diskusii s poslancami, dal hlasovať za návrh uznesenia poslanca Kebisa.
Hlasovanie:

Za: 7
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdrţal sa: 0

5.

Voľba predsedov a členov komisií - Uznesenie č. 8/XII/2010

Primátor poţiadal iniciátorov zvolania tohto MsZ o návrh uznesenia k tomuto bodu, nakoľko
materiál nebol dodaný.
Poslanec Kebis ho navrhol v zmysle uznesenia č. 8/XII/2010:
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
Danku Szabóovú
Petra Luptáka
Dagmar Ďatkovú
Jozefa Mercella
b) do komisie výstavby, dopravy a ţivotného prostredia:
Petra Striešku – predsedu
Jána Olejníka
Pavla Hollého
Jozefa Vyslúţila
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 Ruţičku
Petra Vakoša
d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
Darinu Ţbirkovú – predsedníčku
Romana Orieška
Moniku Psotnú
Danielu Rybanskú
Melániu Rabinovu Ruţičkovú
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú
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e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
Zuzanu Ďurmekovú – predsedníčku
Daniela Gábora
Gabrielu Filickú
Igora Chylu
Jozefa Raučinu
Andreja Pučeka
Pavla Sirotného
f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
Moniku Pšenčíkovú - predsedníčku
Darinu Ţbirkovú
Dagmar Ďatkovú
Následne sa prihlásila poslankyňa Ďatková s protinávrhom tohto znenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí:
a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok :

Martina Kebisa - predsedu
Dagmar Ďatkovú
Mariana Kočiša
Katarínu Baláţovú
Zuzanu Pilátovú
Danku Szabóovú
Jozefa Mercella

b) do komisie výstavby, dopravy a ţivotného prostredia:
Petra Striešku – predsedu
Petra Ďurinu
Borisa Ancina
Pavla Hollého
Jolanu Kossuthovú
Jána Olejníka
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Jozefa Vyslúţila
Petra Tomaničku
c) do komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:
Dušana Malka– predsedu
Mariana Kočiša
Zuzanu Ďurmekovú
Stanislava Šedinára
Jozefa Šimúna
Jaroslava Ruţičku
Katarínu Holú

d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
Darinu Ţbirkovú – predsedníčku
Romana Orieška
Moniku Psotnú
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú
Melániu Rabinovu Ruţičkovú
Danielu Rybanskú
e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
Zuzanu Ďurmekovú – predsedníčku
Daniela Jeţíka
Daniela Gábora
Romana Krištofa
Jozefa Raučinu
Andreja Pučeka
Pavla Sirotného
f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
Moniku Pšenčíkovú - predsedníčku
Darinu Ţbirkovú
Dagmar Ďatkovú
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Primátor sa vzhľadom na to, ţe pouţil právo veta k tomuto uzneseniu, chcel vyjadriť
a zdôvodniť niektoré zmeny pri členoch a predsedovi komisie. Právo veta pouţil aj z dôvodu, ţe si
myslí, ţe zloţenie komisií je škodlivé pre mesto a tieţ pre to, ţe členovia komisií pri MsZ majú byť
odborníci v danej veci a volení aj v súlade so Štatútom mesta.
Tu uviedol členov komisií a aj dôvody, prečo nespĺňajú odbornú spôsobilosť. Ide o p. Igora
Chylu z týchto dôvodov:
1. Z dôvodu bezúhonnosti – porušenie ústavného zákona, ako poslanec nepodal v stanovenom
termíne majetkové priznanie,
2. Z dôvodu odbornosti:
–

verejne obvinil primátora, ţe rokoval o odpredaji 10 % akcií spoločnosti Kúpele Trenčianske

Teplice (primátor následne prečítal list od generálnej riaditeľky kúpeľov, ktorá akékoľvek rokovanie
poprela)
- ako exposlanec navrhoval MsZ priamy odpredaj pozemku určeného na výstavbu supermarketu
- obvinil primátora z tajnej prípravy územného plánu
- obvinil primátora z nezverejnenia výsledku verejného obstarávania na webovej stránke VO
- obvinil primátora z prijímania provízií z verejného obstarávania
- v mene niekoľkých poslancov napísal mail ústredným orgánom štátnej správy o podpise zmluvy na
rekonštrukciu námestia – fontány, ktorá bola zmenená v naformulovaní uznesenia, ktoré bolo
predloţené na rokovanie MsZ.
Peter Lupták:
- ako člen HAMMAM-u obvinil primátora a mesto prostredníctvom Teplickej Obrody, ţe porušil
niekoľko zákonov a uviedol nepravdivé správy o výsledku kontroly NKÚ
- navrhoval z finančných prostriedkov získaných z predaja majetku zníţiť poplatky za komunálny
odpad
- verejne napádal „nadštandardnú“ spoluprácu s kúpeľmi.
Ďalej k stavebnej komisii uviedol, ţe na spoločnom pracovnom stretnutí sa dohodli na 9-člennej
komisii s členstvom p. Olexíka a p. Ancina. Doposiaľ nebolo zdôvodnené, prečo do stavebnej komisie
nezaradili hlavného architekta mesta.
Komisia pre školstvo – opätovne ho oslovili organizácie Jednota dôchodcov a rodinné centrum
Ovečka, nakoľko nebol akceptovaný ich návrh. Priznal, ţe nepovaţuje za vhodné, aby v jednej komisii
boli traja členovia z jednej organizácie. I pri členoch tejto komisie pripomenul potrebnú bezúhonnosť
členov; p. Vakoš neplatí dane za komunálny odpad. Dôvodom výmeny predsedu tejto komisie je, ţe
poslanec Kočiš sa venoval len kultúre, športu nie. Poslanec Malko má skúsenosti z oblasti školstva,
kde i pôsobil, má dôveru pedagógov a pôsobí aj v oblasti cirkvi.
Komisia pre CR – p. Jeţík pôsobil v komisii aj v minulosti, p. Krištof – ako zástupca rodiny Krištofovej,
ktorá je známa a svojím pôsobením a podporuje cestovný ruch v meste. P. Filicka osočovala
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primátora nekvalifikovanými vyjadreniami o porušovaní zákonov pri výrube stromov na mieste
terajšieho bazénu Grand a taktieţ patrí medzi neplatičov miestnych daní.
Takto chcel primátor informovať poslancov i prítomných občanov o všetkých skutočnostiach
k nominácií členov komisií pri MsZ.
Poslankyňa Ţbirková uviedla, ţe tento spôsob voľby členov komisií je neštandardný.
Doposiaľ to fungovalo spôsobom zvolenia poslanca za predsedu komisie a ten si následne volil
členov. Nepovaţovala za vhodné takto zverejňovať morálne hodnoty občanov.
Primátor zdôraznil, ţe išlo o odborné dôvody k jednotlivým členom komisií.
O slovo sa prihlásil aj poslanec Kočiš, ktorý potvrdil, ţe kaţdý má svoju pravdu. Podotkol, ţe
počas predošlých rokov „pranierovala primátora“ i terajšia p. viceprimátorka. Z dôvodu, ţe na
predchádzajúcom zasadnutí MsZ nezdôvodnili svoje nominácie, následne za skupinu poslancov
prečítal stanovisko k predaju majetku mesta i k voľbe členov komisií. (celé znenie stanoviska – viď
priloţené DVD)
Po ďalšej výmene názorov medzi primátorom a poslancom Kočišom sa o slovo prihlásil
poslanec Oriešek, ktorý obhajoval p. Chylu.
Poslankyňa Pšenčíková sa poďakovala p. primátorovi za prejavenú dôveru pri zvolení do
funkcie zástupkyne primátora mesta a opäť pripomenula dohodu z pracovného stretnutia poslancov
a aj to, ţe v diskusii sú nielen víťazi a porazení, ale niekedy je dobré priznať si chybu. Na margo
vyjadrenia sa poslanca Kočiša, odpovedala, ţe je poslankyňou uţ dlhé roky a túto prácu robí
s radosťou.
Poslankyňa Ďurmeková reagovala na návrh organizácií ako zástupcov do komisií a tieţ i na
„monopol“ Matice Slovenskej v komisiách.
Primátor po ukončení diskusie dal hlasovať za návrhy, a to v nasledujúcom poradí:
Hlasovanie za návrh poslankyne Ďatkovej:

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 7 (Ďurmeková, Kebis, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Ţbirková)
Zdrţal sa: 0
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Tento návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za návrh poslanca Kebisa:

Hlasovanie:

Za: 7
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdrţal sa: 0
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 12/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí:
a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie:

Martina Kebisa - predsedu
Mariana Kočiša
Igora Chylu
Danku Szabóovú
Petra Luptáka
Dagmar Ďatkovú
Jozefa Mercella
b) do komisie výstavby, dopravy a ţivotného prostredia:
Petra Striešku – predsedu
Jána Olejníka
Pavla Hollého
Jozefa Vyslúţila
Petra Tomaničku
Petra Ďurinu
Jolanu Kossuthovú
c) do komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:
Mariana Kočiša – predsedu
Zuzanu Ďurmekovú
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Moniku Psotnú
Jozefa Šimúna
Dušana Malka
Jaroslava Ruţičku
Petra Vakoša
d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
Darinu Ţbirkovú – predsedníčku
Romana Orieška
Moniku Psotnú
Danielu Rybanskú
Melániu Rabinovu Ruţičkovú
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú
e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
Zuzanu Ďurmekovú – predsedníčku
Daniela Gábora
Gabrielu Filickú
Igora Chylu
Jozefa Raučinu
Andreja Pučeka
Pavla Sirotného
f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
Moniku Pšenčíkovú - predsedníčku
Darinu Ţbirkovú
Dagmar Ďatkovú

6.

Návrh hlasovania pri zmene členov komisií

Primátor uviedol, ţe nakoľko nemal materiál k tomuto bodu, poţiadal poslancov o stručné
vysvetlenie.
Poslanec Oriešek vysvetlil, ţe tento návrh je z dôvodu zmeny členov v jednotlivých komisiách
a aby sa nemuselo hlasovať o všetkých komisiách, navrhujú zmenu hlasovania jednotlivo za kaţdú
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komisiu pri MsZ. Doplnil, ţe s týmto návrhom súvisí aj ďalší bod programu, kde chcú zmeniť člena
komisie.
Primátor upozornil poslanca, ţe prijatím tohto uznesenia nastáva problém z hľadiska právneho
a i to, ţe uznesenie nadobúda platnosť po podpise primátorom mesta.
Poslankyňa Ţbirková dodala, ţe je to len na zjednodušenie pri zmenách členov komisií.
Poslanec Kočiš doplnil poslankyňu Ţbirkovú, ţe z primátorovej, ako aj ich strany prišlo
k nekomplexnému určeniu členov. Zdôvodnil to prítomnosťou zástupcov všetkých strán, okrem strany
SMER, ktorého člena chceli doplniť v ďalšom bode programu zasadnutia MsZ. Navrhol hlasovať
negatívne, nakoľko návrh poslanca Kebisa na zrušenie tohto bodu programu nie je moţný.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Na základe hlasovania:

Za: 7
Proti: 1 (Malko)
Zdrţali sa: 2 (Ďatková, Pšenčíková)
Bolo prijaté
Uznesenie č. 13/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zmeny členov v jednotlivých komisiách
jednotlivo.

7.

Návrh na doplnenie komisie

Následne na predchádzajúci bod programu poslanec Oriešek predniesol návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mesta Ing. Petra Striešku.
Primátor upriamil pozornosť a plytvanie času nekompetentným návrhom podaným na
rokovanie MsZ.
Prednosta upozornil, ţe poslanci musia hlasovať, nakoľko by porušili rokovací poriadok čl. 10

Po hlasovaní s výsledkom:
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Za: 1
Proti: 9
Zdrţal sa: 0
nebolo prijaté uznesenie.

8.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011

Tento bod programu predloţil hlavný kontrolór mesta, ktorý v stručnosti zhrnul návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 a následne poţiadal primátora o otvorenie diskusie.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Pšenčíková s návrhom na doplnenie kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra o bod e) kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta organizáciám.
Poslanec Kebis sa tieţ navrhol doplniť kontrolnú činnosť o dva body, a to kontrolu schválenia
realizácie viacúčelového ihriska s atletickým oválom a kontrolu realizácie viacúčelového ihriska
s atletickým oválom v zmysle zmluvy o dielo.
Primátor uviedol, ţe MsZ schválilo len 5 % kofinancovanie tohto projektu. Na základe
preštudovania zmluvy o dielo by zistil poslanec, ţe dielo bude realizované aţ po schválení
nenávratných finančných prostriedkov.
Poslanec Kebis poďakoval primátorovi za vysvetlenie a zrušil svoje návrhy.
Uznesenie č. 14/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2011 s doplnením kontroly čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám.

Hlasovanie:

Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

9.

Správa

z

následnej

kontroly

vynaloženia

„Rekonštrukciu bazénu Základnej školy Trenčianske Teplice“
Materiál predloţil a stručne vysvetlil hlavný kontrolór mesta.
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finančných

prostriedkov

na

Poslankyňa Ďatková vyšla z miestnosti.
Do diskusie sa k tomuto bodu programu nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Za: 9
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 15/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu z následnej kontroly
vynaloţenia finančných prostriedkov na Rekonštrukciu bazénu Základnej školy Trenčianske Teplice.

10.

Správa z následnej kontroly Technických služieb mesta Trenčianske Teplice

Materiál predkladal hlavný kontrolór. V stručnosti uviedol materiál.
Poslankyňa Ďatková prišla do miestnosti.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 16/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu z následnej kontroly
Technických sluţieb mesta Trenčianske Teplice.

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

11.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v

Trenčianskych Tepliciach za rok 2010
Primátor poţiadal hlavného kontrolóra o krátke zhodnotenie tejto správy.
Hlavný kontrolór po stručnom zhodnotení správy o kontrole plnenia uznesení z MsZ za uplynulý rok,
krátko diskutoval s poslankyňou Pšenčíkovou o jednom z kontrolovaných uznesení.
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Prítomní poslanci zobrali na vedomie toto uznesenie:
Uznesenie č. 17/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach za rok 2010.

12.

Správa o sťažnostiach za rok 2010

Ďalší bod programu predloţil hlavný kontrolór mesta, zhrnul všetky informácie o sťaţnostiach,
tak ako ich pripravil pre poslancov v materiáli.
Do diskusie sa nik z prítomných neprihlásil, bolo jednomyseľne prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 18/II/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o sťaţnostiach za rok
2010.

Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

13.

Rôzne

Primátor postupoval na základe schváleného programu MsZ. V tomto bode sa nikto z prítomných
poslancov neprihlásil. Pristúpil k nasledujúcemu bodu programu.

14.

Diskusia

O slovo pre p. Párnicovú a odhlasovanie súhlasu s jej vystúpením pred MsZ poţiadala poslankyňa
Pšenčíková. Súhlas udelili všetci 10 poslanci.
P. Párnicová sa obrátila na poslancov MsZ, ţe ju mrzí v akom duchu sa nesie toho rokovanie
MsZ. Poţiadala o zdôvodnenie vyradenia z programu návrhu na odpredaj pozemku určeného na
výstavbu supermarketu pre občanov Trenčianskych Teplíc. Poloţila otázky:
- poslankyni Psotnej, ako to bude vysvetľovať občanom Baračky
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- poslancovi Kebisovi, ako členovi komisie, ako vysvetlí,ţe komisia odporučila tento predaj schváliť
a teraz ho sťahuje z programu
- poslanca Kočiša upozornila, ţe v meste býva veľmi krátko a za túto dobu neurobil toľko, koľko pre
mesto urobila poslankyňa Pšenčíková.
Poslanec Kebis odpovedal, ţe tom čase nemal tie vedomosti, ktoré získal aţ teraz. Preto tá
zmena. Prisľúbil však, ţe v priebehu štrnástich dní odpovie, resp. vysvetlí zmenu svojho názoru.
Poslankyňa Ďurmeková apelovala na duch zasadnutia MsZ i na prítomných občanov a ich
správanie.
Poslankyňa Pšenčíková poţiadala o súhlas s vystúpením p. Krajmerovej. Bol jej udelený
súhlas od všetkých poslancov.
Pani Krajmerová upozornila prítomných na existenciu psích exkrementov na celom sídlisku
SNP. Vzhľadom k tomu, ţe pri upozornení bola slovne osočovaná od občanov, dala návrh na
vymedzenie priestoru pre psíčkarov. Prítomnosť príslušníkov MsP nie je takmer vidieť, doplnila.
Druhý jej príspevok bol adresovaný poslancom MsZ, ţe sa správajú ako keby hrali bábkové divadlo.
Primátor reagoval na upozornenie p. Krajmerovej vysvetlením, čo mesto urobilo pre psíčkarov
a ţe príslušníci MsP robia, čo je v ich silách vzhľadom na ich malý počet a veľkosť mesta a tieţ
i dodrţiavanie povinnosti zo zákona o striedaní práce a voľna. Jedným riešením je vybudovanie
kamerového systému na sídlisku.
Na návrh poslanca Striešku sa o slovo

prihlásil p. Mano, bolo mu udelené všetkými

poslancami MsZ.
Pán Mano prejavil svoj názor na osobu primátora mesta, povaţuje pohŕdanie občanmi mesta
za jeho zlú vlastnosť a nakoľko hrubo porušil zákon, nemal by zastávať funkciu primátora mesta.
V stručnosti predostrel chyby pri stanovení výkonu práva poľovníctva a obrátil sa na poslancov MsZ,
aby zrušili inominátnu zmluvu a aby bolo vypísané nové výberové konanie.
Počas príspevku pána Mana vyšli z miestnosti p. Žbirková, p. Oriešek a hlavný kontrolór mesta.
Primátor poţiadal pána Mana o kópiu listu tohto príspevku, v ktorom ho obviňuje z hrubého
porušenia zákona. Následne primátor oboznámil s celou genézou výkonu práva poľovníctva
prítomných poslancov i občanov (celá genéza viď priloţené DVD). Taktieţ prisľúbil detailnejšie
vysvetlenie pre prípadných záujemcov.
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Poslanec Kočiš poţiadal poslancov odsúhlasenie udelenia slova JUDr. Látala. Hlasovaním
poslancov mu bolo udelené slovo.
Pán Látal začal svoje slovo gratuláciou p. primátorovi k zvoleniu, k účasti Mesta Trenčianske
Teplice na výstave, čo vedie k rozvoju cestovného ruchu. Prihlásil sa o slovo s témou poľovníctva.
Vysvetlil prítomným genézu uţívania práv poľovníctva z jeho hľadiska. Upozornil primátora na
porušeniu zákona o poľovníctve, čo odkonzultoval okrem iných aj so Slovenským poľovným zväzom
v Bratislave.
Primátor uviedol, ţe problémom kritizuje len tajnú voľbu hlasovania. K tomuto problému dal
primátor vypracovať odbornú štúdiu. Poukázal na poverenie p. Látala, na základe ktorého konal za
mesto a štatutár o ňom nebol oboznámený. Tieţ i na nulové benefity pre mesto počas predošlého
obdobia, teraz navýšil sumu, pokladal to za správne, aby mesto z poľovníctva malo príjem.
Následne ukončil diskusiu na túto tému, pretoţe p. Látal pokračoval, hoci mu nebolo udelené
slovo MsZ.
Poslanec Oriešek poţiadal primátora o moţnosť dostávať materiály na zasadnutie MsZ
v skoršom termíne ako 3 dni.
Podľa Rokovacieho poriadku sú doručované poslancom materiály načas, môţeme sa však
pokúsiť dodať materiály v elektronickej podobe skôr s lehotou 5 dní. Primátor doplnil, ţe ide skôr o to,
ţe znalosť problematiky nesúvisí s porozumením materiálu.
Poslanec Kočiš dal návrh na vypracovanie plánu zasadnutí MsZ i s nosnými témami z dôvodu
moţnosti konzultácie a lepšej pripravenosti sa poslancov na rokovanie k týmto témam.
Primátor uviedol, ţe zásadné materiály sú zverejňované vopred na úradnej tabuli. Privíta však,
ak takýto návrh vypracuje MsZ.
Poslankyňa Ţbirková sa zaujímala, kedy sa bude prerokovávať rozpočet mesta.
Primátor uviedol, ţe to bude prelom mesiacov február a marec tohto roku. Oboznámil
prítomných poslancov i občanov, ţe problém bol i jeho tvorbou, nakoľko ho ovplyvnilo zníţenie
podielových daní o cca 78 tis. € v porovnaní s minulým rokom, zvýšenie poloţky DPH a nová daň
z prenájmu sa tieţ premietli v rozpočte. V tejto súvislosti avizoval aj prerokovanie témy budovy Narcis,
nakoľko je mesto stratové a doposiaľ, aj po predloţení materiálu v minulosti, MsZ zostalo bez
akejkoľvek reakcie.
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15.

Záver

Vzhľadom k tomu, ţe sa vyčerpal program dnešného zasadnutia MsZ, primátor poďakoval
prítomným poslancom i občanom za účasť a zasadnutie MsZ ukončil.

PhDr. Štefan Š k u l t é t y, v.r.

Ing. František S á d e c k ý. v.r.

primátor mesta

prednosta MsÚ

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

p. Martin Kebis, v.r.

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

Mgr. Dušan Malko, v.r.

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

Zapísala: Erika Malková
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Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 2. 2. 2011

10/II/2011
11/II/2011
12/II/2011
13/II/2011
14/II/2011
15/II/2011
16/II/2011
17/II/2011
18/II/2011

Ing.
Dagmar
Ďatková

Peter
Ďurina

Zuzana
Ďurmeková

proti
proti
proti
Zdržal sa
za
Nehlas.
za
za
za

-

za
za
za
za
za
za
za
za
za

Martin
Kebis

PhDr.
Marian
Kočiš

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

za
za
za
za
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

proti
proti
proti
proti
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
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

Monika
Pšenčíková

Ing.
Peter
Strieška

MUDr.
Darina
Žbirková

proti
proti
proti
Zdržal sa
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

za
za
za
za
za
za
za
za
za

