Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 3. marca 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

1.

Otvorenie
Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 2.
2011
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2010
Opätovný návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta - novovytvorený pozemok pare. č.
1906/14 za účelom vybudovania potravinového supermarketu na sídlisku SNP
Upozornenie prokurátora v súvislosti s vykonávaním pôsobnosti valného zhromaždenia
obchodných spoločností Mesta Trenčianske Teplice
Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013 a rozpočet Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2011
Zmena prílohy č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice
Rôzne
Záver

Otvorenie

Dnešné MsZ, ktoré bolo zvolané v súlade s § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, otvoril primátor privítaním prítomných. Skonštatoval,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnila sa
poslankyňa Darina Žbirková. Za overovateľov zápisnice určil primátor poslankyňu Moniku Psotnú
a poslankyňu Moniku Pšenčíkovú, za skrutátorky Soňu Kresánkovú a Zdenu Bunčákovú, za
zapisovateľku Eriku Malkovú.
2.

Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Návrh programu obdržali poslanci písomne. Zmenu programu predniesol poslanec Strieška,
a to vypustiť bod č. 8 a nahradiť ho bodom s názvom Schválenie platu primátora mesta.
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Na túto navrhovanú zmenu reagoval primátor, že ak nebude schválený rozpočet na rok 2011,
nebude možná ďalšia realizácia všetkých už prebiehajúcich projektov a taktiež nebude možné ani
žiadať o ďalšie možné projekty.
Poslanec Strieška sa pýtal, prečo až na dnešnom zasadnutí MsZ sa má schvaľovať rozpočet.
Primátor odpovedal, že dôvody sú dva, a to v novembri sa uskutočnili komunálne voľby a tiež
bolo potrebné prispôsobenie v decembri pripraveného návrhu rozpočtu novým údajom z ministerstva
financií zverejnených v januári 2011. Na ďalšiu otázku poslanca, aký vplyv malo na rozpočet konanie
sa volieb, odpovedal primátor, že podľa jeho názoru nebolo vhodné, aby predošlé zastupiteľstvo
schvaľovalo rozpočet na tento rok. Uviedol, že i v iných mestách schvaľovalo súčasné zastupiteľstvo
svoje rozpočty na tento rok. Doplnil, že aj komisia pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné
obstarávanie odporučila návrh predloženého rozpočtu schváliť. Ak neschvália poslanci rozpočet,
musia rátať s možnými problémami s financovaním základnej školy, čo už bude ich zodpovednosť.
Poslankyňa Ďurmeková chcela podať informácie aj verejnosti, že na neoficiálnom stretnutí
poslancov v decembri 2010 povedal primátor, že rozpočet sa bude prerokovávať s poslancami
v mesiaci január. Schvaľuje sa až v marci a taktiež jedným dôvodom
vypustenia tohto bodu
z dnešného zasadnutia je i to, že k rozpočtu sa nevyjadrili ostatné komisie pri MsZ a nemala vopred
materiál.
Primátor reagoval na vyjadrenie sa komisií k návrhu rozpočtu. Poslankyňa Ďurmeková je
predsedníčkou komisie a jej úlohou bolo zvolať prvé zasadnutie komisie. Materiál - návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej i elektronickej úradnej tabuli. Počas tohto obdobia a ani na
verejnej prezentácii neboli doručené ani vznesené žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu.
Do diskusie sa pripojil aj poslanec Ďurina, ktorý vyzdvihol trojhodinové pracovné stretnutie
s pracovníkmi MsÚ, ktorí návrh rozpočtu pripravili. Návrh rozpočtu považoval za dobre a precízne
pripravený a pripomenul prítomným, že tento materiál nepripravuje primátor, a tým akoby poslanci
nedôverovali ľuďom, ktorí ho pripravovali. Doposiaľ sa nikdy k rozpočtu nevyjadrovali ostatné komisie
pri MsZ. Podotkol, že na stretnutí s predstavenstvom ZCR odobrili myšlienku viac podporovať
a navýšiť financie pre cestovný ruch, čo sa môže prerokovať na ďalších rokovaniach s mestom.
Doplnil, že sa hanbí za zasadnutie MsZ vo februári, na ktorom on nebol prítomný, ale
vzhľadom na občanov, ktorí sa zaujímajú o výstavbu supermarketu a podpísali aj petíciu, mali by si
poslanci uvedomiť, že sú volení občanmi a tým nesú aj zodpovednosť za toto mesto.
Poslanec Strieška sa zaujímal, či poslanec Ďurina má tak dobre naštudovaný materiál
k rozpočtu, že môže o ňom hlasovať. Informoval aj to, že požadoval ďalší materiál k rozpočtu na
mestskom úrade, ale tento nedostal, vraj sú prísne utajené.
Poslankyňa Pšenčíková sa tiež cítila sklamaná, pretože mesto umožnilo poslancom verejnú
prezentáciu návrhu rozpočtu s možnosťou zodpovedania všetkých otázok pánom Vetrecinom i pánom
Ďuďákom. Doposiaľ žiadne pripomienky neboli podané, na stretnutí so ZCR sa hovorilo o zvýšení
položiek na cestovný ruch a propagáciu, ale treba pripomenúť, že mesto má aj veľké pohľadávky od
neplatičov daní. Navrhla postupovať podľa Rokovacieho poriadku a dať hlasovať, nakoľko považuje
túto diskusiu za zbytočnú.
S otázkou na poslanca Striešku sa obrátil poslanec Malko, ktorý sa pýtal, či nemal poslanec
dosť času naštudovať materiál návrhu a ak mal nejaké námietky a otázky, boli by mu ich zodpovedali
pracovníci MsÚ, ak by sa zúčastnil na spomínanej prezentácii rozpočtu.
Primátor sa zaujímal, aké materiály konkrétne potreboval poslanec Strieška na doštudovanie
k rozpočtu, pretože tie, ktoré žiadal na MsÚ, nemali žiadnu súvislosť s návrhom rozpočtu.
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Poslanec Kebis bol oslovený ostatnými predsedami komisií k vyjadreniu sa k rozpočtu
a nemal informáciu o termíne - do konca marca, ktorú sa dozvedel od primátora. Teraz nová
informácia o schválení rozpočtu do polovice marca. Považuje to za krátky čas na pracovanie, dodal
poslanec.
Primátor upozornil, že je na každom predsedovi komisie pri MsZ, keby zvolá zasadnutie
komisie. Poslanec Kebis si zvolal, ostatní však nie. Systém postupu pri návrhu rozpočtu sa nezmenil,
najskôr bol prerokovaný vo finančnej komisii. Je však novinkou, že návrh rozpočtu chcú prerokovať aj
v ostatných komisiách.
Informoval prítomných, že rozpočet nemusí byť schválený, mesto bude postupovať a pracovať
v rozpočtovom provizóriu, ale nebudú sa realizovať projekty a nebudú sa môcť podávať ďalšie
projekty s termínom podania do konca marca, pretože ich podmienkou je schválenie rozpočtu na tento
rok. Primátor sa pýtal poslancov, aký je dôvod stiahnutia tohto bodu z programu dnešného zasadnutia
MsZ, pretože na 80 % je takmer rovnaký ako bol v minulom roku, ktorého spracovanie pochválil aj
poslanec Kočiš. Taktiež uviedol, že poslanci mali možnosť požiadať pracovníkov o vysvetlenie k ich
otázkam, a preto preberajú zodpovednosť za situáciu, ktorá vzíde z vypustenia návrhu rozpočtu.
Na otázku poslanca Kebisa, kedy dostali poslanci informáciu o termíne schválenia rozpočtu,
odpovedal primátor, že mesto sa musí riadiť podľa zákona o rozpočtových pravidlách a termín nie je
presne stanovený.
Poslanec Kočiš povedal, že primátor zavádza, pretože mali pochybnosti o funkčnosti komisií
pri MsZ, a to sa dozvedel až od zástupkyne primátora vo februári.
Primátor odpovedal poslancovi, že ak poslanci prelomia veto primátora, primátor už toto
uznesenie musí podpísať.
Poslanec Ďurina povedal, že táto situácia medzi primátorom a poslancami je neúnosná. Je
zodpovedný človek, nedá sa urážať a zajtra sa vyjadrí o jeho ďalšom pôsobení ako poslanca MsZ
a odišiel zo zasadnutia MsZ.

-

-

Po udelení slova primátorom prednosta MsÚ vysvetlil stručnú genézu:
Dátum posledného zasadnutia MsZ bol 2. Februára 2011. Na základe Zákona o obecnom zriadení
uznesenia MsZ mu byť do 10 dní buď podpísané alebo vetované primátorom mesta. Nakoľko
poslanci nedostali rozhodnutie primátora o využití jeho práva veta, komisie sú od 12. februára
etablované. Po tomto dátume sa uskutočnilo zasadnutie len jednej komisie.
Materiál k návrhu rozpočtu bol zverejnený podľa zákona č. 369/1990 Zb. na úradnej tabuli i na
webovej stránke mesta 15 dní pred zasadnutím MsZ, t.j. 16. 2. 2011.
Poslancom bolo 7 dní pred konaním MsZ oznámené, že sa uskutoční zasadnutie MsZ, hoci podľa
Rokovacie poriadku je termín minimálne 3 dni pred zasadnutím MsZ.

Opäť sa prihlásila poslankyňa Pšenčíková, ktorá upozornila, že zasadnutie MsZ sleduje celé
Slovensko a považuje za hanbu všetky tieto útoky. Podľa jej názoru by bolo vhodné nájsť spoločnú
reč, nevidí solidaritu a konanie v prospech mesta. Hoci za jej pôsobenia ako poslankyne MsZ už
zažila všeličo, ale nie to, čo sa deje na dnešnom zasadnutí.
K jej názoru hanby za toto zasadnutie sa priklonil aj poslanec Oriešek, pretože tieto
konfrontácie sú už od prvého zasadnutia MsZ, čo by si mali všetci uvedomiť a podotkol, že sa
nečuduje konaniu poslanca Ďurinu.
Pridal sa aj poslanec Kočiš, ktorý povedal, že je to najmä na primátorovi, pretože „akú líniu
nastaví on, po takej idú aj oni". Žiadna spolupráca nieje, vedú sa len žabomyšie vojny...
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Primátor reagoval na poslanca Kočiša, že s časťou súhlasí aj on, ale na druhej strane na
verejnej prezentácii bola možnosť diskusie k návrhu rozpočtu, prípadne ku konkrétnemu pracovníkovi
MsÚ. Okrem poslanca Kebisa, ktorý požiadal o zodpovedanie určitých konkrétnych otázok a na druhý
deň mu bolo na ne zodpovedané, žiadny iný záujem zo strany poslancov nebol. Ak teraz chcú
poslanci kritizovať tento návrh, nech uvedú konkrétnu vec, to, čo je zlé. Podotkol, že finančná komisia,
ktorej predseda a člen sú poslanci, ktorí navrhujú tento bod vypustiť, odporučila schváliť tento návrh.
Primátor to považuje za nelogické a nekorektné.
Poslanec Kočiš reagoval, že na zasadnutí finančnej komisie nebol prítomný primátor a poslal
za seba náhradu a od pracovníkov dostávajú odpovede typu „nedá sa".
Primátor zareagoval na túto pripomienku poslanca Kočiša tým, že hoci mal informácie
o zvolaní zasadnutia komisie, nedostal žiadnu požiadavku na jeho účasť na komisii. Taktiež nie je
pravdou, že pracovníci MsÚ nevedeli vysvetliť alebo zodpovedať na jeho otázky.
Po udelení slova primátorom pánovi Vetrecinovi, ktorý, teraz ako ex-pracovník MsÚ,
pripravoval tento návrh rozpočtu podotkol, že už 28 rokov pracuje v štátnej správe a nakoľko
pripravoval tento návrh rozpočtu, preto pokladal za morálne a zodpovedné, hoci vo svojom voľnom
čase, prísť a zodpovedať otázky poslancom MsZ. Na pripravenej prezentácií sa však nezúčastnila ani
polovica poslancov. Prítomným ale vysvetlil rozpočet, zodpovedal na ich otázky. Doplnil, že aj počas
predošlého štvorročného obdobia bol otvorený a ochotný prípadné návrhy a pripomienky zapracovať
do rozpočtu. Prekvapil ho návrh na stiahnutie materiálu z programu.
Poslankyňa Ďurmeková upozornila, že nikto nepovedal, že nie je záujem o prerokovanie
návrhu rozpočtu, ale navrhli, aby bol prerokovaný všetkými komisiami pri MsZ.
Poslanec Oriešek podal návrh na prerušenie zasadnutia MsZ na 60 minút s pokračovaním
zasadnutia v zasadacej miestnosti MsÚ.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po odsúhlasení
v zmysle
Rokovacieho
poriadku
a jednomyseľným odhlasovaním poslancov, bol tento návrh prijatý.

hlavným

kontrolórom

mesta

Po ukončení času prestávky, primátor mesta opäť otvoril zasadnutie a požiadal poslanca
Striešku o prečítanie návrhu na zmenu programu.
Poslanec Strieška opäť predniesol svoj návrh na zmenu programu, a to:
1. stiahnuť bod č. 8 z programu dnešného zasadnutia MsZ
2. nahradiť bod č. 8 novým bodom Schválenia platu primátora mesta Trenčianske Teplice
a požiadal o ďalšie zasadnutie MsZ dňa 9. 3. 2011 o 16,00 hod. s bodom - Viacročný rozpočet
Mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013 a rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011.
Primátor oznámil poslancom, že najskôr budú hlasovať za stiahnutie bodu, potom za
nahradenie nového bodu a následne za schválenie programu ako celku.
Hlasovanie (za stiahnutie bodu č. 8):
Za: 6
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
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Zdržal sa: O

Hlasovanie (za nový bod - Schválenie platu primátora mesta Trenčianske Teplice)
Za: 6
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Hlasovanie (za program so zapracovaním predošlých hlasovaní):
Za: 6
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 19/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

3.

Tepliciach

schvaľuje

Program zasadnutia

Mestského

Interpelácie

O oboznámenie verejnosti o stave a situácii riešenia prechodu nákladných automobilov cez
Partizánsku ulicu a o situácii s električkou požiadal poslanec Malko.
Poslankyňa Ďurmeková sa prihlásila s týmito interpeláciami:
Nadviazala na príspevok p. Krajmerovú a výskyt psích exkrementov v meste, najmä na
sídlisku, vyjadrila súhlas, že je to nedôstojné. Rozmiestnenie kontajnerov považuje za dobré,
často chýbajú vrecká alebo sú naplnené iným odpadov. Požiadala o odpoveď na tieto otázky:
•
Koľko psov je zaevidovaných v meste?
• Aká je výška finančných prostriedkov za daň za psov?
• Aké percento z týchto prostriedkov je späť do tejto oblasti?
• Kto je zodpovedný za dopĺňanie vreciek a vyprázdňovanie nádob?
Mesto má s a.s. Kúpele Trenčianske Teplice uzatvorenú nájomnú zmluvu na priestory ľavého
krídla KDV. S nájmom je spojená aj platba nájomného, pred tromi rokmi bol ohlasovaný
projekt na rekonštrukciu KDV, doteraz sa nestalo tak. Priestory sú málo využívané. Opäť
požiadala o odpovede na tieto otázky:
• Kedy bola uzatvorená táto zmluva a na aké obdobie?
• Aká je výška ročného nájmu v eurách?
• Aká je výška spotreby energií v týchto priestoroch?
•
Prečo sa neuskutočnila proklamovaná rekonštrukcia?
• Aký má mesto zámer s týmito priestormi?
Ako predsedníčka komisie pre cestovný ruch a podnikanie chcela poukázať na zlý stav
lesoparku, jeho zanedbanosť a aký je špinavý. Je magnetom aj pre okolie, hoci mesto nie je
majiteľom, návštevník to vidí ináč, nerieši majetkové vzťahy. Otázky na zodpovedanie:
• Aké kroky podniklo v tomto smere mesto v posledných dvoch rokoch?
• Aké kroky mieni mesto spraviť pre zlepšenie danej situácie? (celé znenie interpelácie
v prílohe zápisnice)
Primátor upozornil poslancov na definíciu interpelácie podľa Rokovacieho poriadku a podotkol,
že mnohé otázky je možné riešiť osobne na mestskom úrade.
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Poslanec Kočiš predniesol tieto interpelácie:
Podpisuje sa petícia na zachovanie prevádzky električky, mesto by malo podniknúť všetky
kroky na jej zachovanie, lídrom by mal byť primátor a starostovia okolitých obcí. Pýtal sa, aké
aktivity boli podniknuté v tejto veci, aký je postoj primátora k tejto otázke, aké kroky je
pripravený realizovať. Navrhol viaceré možnosti využitia električky a priestorov stanice
električky
Ohľadom vyžiadania zmlúv k Zóne Stred nechcel rozoberať neústretovosť na MsÚ, podotkol,
že primátor nemá právo taxatívne určovať termíny nahliadnutia do dokumentov, tiež i to, že
nieje jeho podriadený pracovník a že takýto prístup nieje medzi partnermi obvyklý ani slušný.
Pripomenul ironizovanie chýb primátorom, pričom v liste podpísanom primátorom, ktorým
žiada uhradenie pohľadávky za materiály v sume 10,23 €, ktoré boli zaslané poslancom
a následne poslancami vrátené na MsÚ nakoľko neboli podľa ich požiadaviek, bolo chybné
číslo zákona.
Poslanec Kebis odišiel z miestnosti.
Obyvatelia mesta prejavili záujem o 2-izbový byt bývalého pracovníka p. Vetrecina, upozornil
na cenu nájmu - 27,21 € mesačne a či aj pre nich to bude za takých dobrých podmienok.
Taktiež využil prítomnosť p. riaditeľky Termie a pýtal sa jej, či aj obyvatelia platia takú
fantastickú sumu za kúrenie a teplú vodu ako p. Vetrecin. Pýtal sa, čo bude ďalej s týmto
bytom. Bude ponúknutý občanom na prenájom alebo ho budú môcť využívať poslanci na
svoju prácu? (celé znenie interpelácie v prílohe zápisnice)
Poslanec Kebis prišiel do miestnosti.
Kedy sa začne a kedy bude ukončená výstavba Zóna Stred - autobusového nástupišťa, ktorá
mala byť v užívaní aj so supermarketom v októbri 2010?
Poslanec Strieška:
Požiadal o vysvetlenie faktúry s firmou Ing. Urcina na geometrické práce na ceste II. triedy
medzi Teplicami a Motešicami, ktorá nepatrí mestu, preto nevidí dôvod platiť túto faktúru.
Informoval sa, koho poveril na podpis inominátnej zmluvy, ktorá mu nebola predložená na
nahliadnutie p. prednostom s odôvodnením, že je prísne utajená. A prečo sú takého zmluvy
podpisované?
Poslanec Oriešek:
V predchádzajúcom volebnom období primátor predniesol na úvodnom zasadnutí MsZ
Programové vyhlásenie primátora na r. 2007 - 2010. Prečo ju primátor nepredniesol na
terajšom prvom zasadnutí? Doplnil, že mu chýba koncepcia, ciele, vyhlásenie považuje za
dôležité.
Primátor zodpovedal na niektoré interpelácie nasledovne:
Interpelácia - električka - k tejto veci nerozpráva, ale aj koná. Zúčastnil sa na dvoch
rokovaniach, z ktorých vyplynulo, že električka bude zachovaná, hoci z pôvodných 11 bude
teraz fungovať len 7 alebo 8 spojov. Ďalšie rokovania budú na úrovni TSK a ŽSR, mesto
nemá zákonné kompetencie, môže len iniciovať. Argumenty z našej strany musia byť odlišné,
nemôžeme porovnávať situáciu v iných mestách alebo obciach, nakoľko vyťaženosť električky
je malá.
Prechod nákladnými automobilmi cez mesto - uskutočnili sa viaceré rokovania na úrovni TSK
a Dopravnej polícii. Mesto musí spracovať štúdiu priechodnosti dopravy cez Machnáč,
iniciatíva musí byť na nás.
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Poslankyňa Psotná odišla z miestnosti.
Upozornil poslancov za „určitú prax" z etickej stránky dohode stretnutia s primátorom mesta,
nakoľko nemusí byť pripravený ihneď prijať poslancov, ak prídu neohlásení na stretnutie. Bolo
by vhodné vždy vopred zavolať, dohodnúť si termín a tému stretnutia.
Na ostatné interpelácie odpovie poslancom písomne.

4.
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
zo dňa 2. 2. 2011
Správu predkladal hlavný
prerokovanie.

kontrolór mesta. V stručnosti zhrnul správu a požiadal ojej

Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili
k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslankyňa Psotná nehlasovala, nebola prítomná v miestnosti.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 20/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 2. februára
2011.
5.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za
rok 2010
Primátor dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predložil túto správu, v ktorej zhrnul svoju
činnosť za rok 2010.
Prednosta MsÚ upozornil na formálnu chybu v správe, ktorú predložil hlavný kontrolór. Jednalo
sa o chybu, kde namiesto slova „zobralo na vedomie" hlavný kontrolór použil slovo „schválilo MsZ".
Po hlasovaní poslancov:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslankyňa Psotná nehlasovala, nebola prítomná v miestnosti.
bolo prijaté toto uznesenie:
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Uznesenie č. 21/111/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2010.
6.
Opätovný návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta - novovytvorený
pozemok pare. č. 1906/14 za účelom vybudovania potravinového supermarketu na sídlisku SNP
Primátor v stručnosti zhrnul základné skutočnosti. Tento návrh na predaj majetku mesta za
účelom vybudovania potravinového supermarketu bol opätovne predložený na zasadnutie MsZ,
nakoľko na predošlom MsZ ho poslanci stiahli z programu s odôvodnením, že do 14 dní budú
prezentovať lepší návrh. Občania mesta začali podpisovať petíciu za výstavbu supermarketu a tiež
apelovali na poslancov MsZ, aby rozhodli v tejto veci. Primátor doplnil, že každým dňom
nerozhodnutia sa znižuje šanca na získanie investora a upozornil poslancov na všetky možné právne
následky. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanca Striešku oslovil Ing. Pavlacký a odovzdal mu petíciu za zachovanie zelenej plochy
a proti výstavbe supermarketu, ktorú odovzdal primátorovi. Taktiež sa pýtal, ako budú kamióny
navážať tovar a či je dostačujúca výmera cca 3600 m 2 pre supermarket. Obáva sa, nakoľko nemá
k dispozícií všetky zmluvy a dodatky, je to netransparentné, že príde developer a predá pozemok inej
spoločnosti. Navrhol postaviť supermarket na inom mieste, prípadne inou formou alebo metódou.
Primátor mu odpovedať, že iná forma ako verejná obchodná súťaž neexistuje.
Na to reagoval poslanec Strieška, ktorý uviedol, že primátor zatajil poslancom žiadosť
o odkúpenie pozemkov inou spoločnosťou. Podľa jeho vyjadrenia „pracujú i oni" a výsledkom ich
práce je návrh „zatajovanej spoločnosti" na odkúpenie pozemkov za sumu cca 40,- € za m 2
a dokúpenie ďalších pozemkov na vybudovanie parkoviska.
Primátor zareagoval, že nič nezatajil. Išlo o spoločnosť Hokejový klub, s.r.o. z Dubnice nad
Váhom, ktorý ako developer supermarketu, chcel odkúpiť pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.
To, že si toto záujemca nezistil vopred, svedčí o „serióznosti" jeho záujmu. Dodal, že dokonca čísla
parciel, ktoré záujemca uviedol, vôbec neexistujú. Taktiež navrhol aj spôsob predaja, ktorý je
v rozpore nielen so zákonom, ale i s VZN. Primátor uviedol, že záujemcovi bolo na jeho žiadosť riadne
odpovedané. Opýtal sa poslanca, čo navrhuje vzhľadom k tejto žiadosti.
Poslanec Strieška odpovedal, že nehovoril o predaji pozemku tejto spoločnosti, skôr sa
zaujímal o prístupovú cestu pre zásobovanie supermarketu.
Primátor uviedol, že majetok by bol prevedený do vlastníctva až po jeho kolaudácii tejto stavby.
Prístupovú cestu nerieši, pretože to nieje úlohou ani primátora ani poslancov.
Poslanec Kočiš na margo toho, že mesto nemôže predávať cudzí majetok, uviedol príklad,
kedy mu jedno z predošlých zastupiteľstiev odpredalo časť cudzieho majetku.
Zareagovala poslankyňa Pšenčíková, ktorá uviedla, že za činnosť iného zastupiteľstva nemôže
nik z prítomných, teraz je nové MsZ a nepovažuje za vhodné sa neustále vracať do minulosti.
Poslankyňa Ďurmeková požiadala primátora o umravnenie prítomných občanov. Uviedla, že
v tomto pozemku vidí posledný možný voľný pozemok vhodný na výstavbu bytov, ktoré sa u nás
v meste už dlho nestavali v porovnaní s okolitými obcami.
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Na základe prieskumu nebol záujem o výstavbu obecných či nájomných bytov. Taktiež
upozornil na to, že MsZ dňa 2. 6. 2010 už rozhodlo o zámere s týmto pozemkom.
Poslanci Ďurmeková a Kočiš upozornili primátora na to, že vzhľadom na invektívy a vulgarizmy
od občanov, nepočujú diskusiu.
Primátor upozornil občanov, aby sa slušne správali a taktiež i poslancov, aby sa nerozprávali
medzi sebou počas príspevku iných osôb.
Podotkol, že od poslancov nepočul žiadne návrhy. Žiadosť spoločnosti Hokejový klub s.r.o. je
irelevantná a v rozpore so zákonom. Dokonca je prekvapený, že je táto žiadosť na odkúpenie
pozemkov oficiálne prezentovaná ako výsledok práce časti poslancov.
Poslanec Strieška argumentoval, že priniesol petíciu občanov, ktorí sú proti výstavbe
supermarketu, ktorú nepreštudoval, len ju dostal od občanov.
Primátor porovnal dve petície, na jednej strane proti výstavbe s počtom cca 18 ľudí a na druhej
za výstavbu supermarketu s počtom cca 760. Postup pri odovzdaní petície mu vysvetlí hlavný
kontrolór mesta. Požiadal o postoj a návrh postupu poslancov.
Poslankyňa Psotná prišla do miestnosti.
K návrhu poslankyne Ďurmekovej sa priklonil aj poslanec Kebis, nie je stotožnený s tým, aby
tento pozemok nebol využitý na výstavbu supermarketu, ale skôr na výstavbu bytových domov. Vidí tu
priestor pre mladé rodiny, čo bude prínosom i pre mestské školy. Dôvod nízkych cien potravín
nepovažuje za prvoradý, pretože aj ceny v jednotlivých obchodných reťazcoch sa líšia v jednotlivých
mestách.
Po krátkej diskusii poslancov Kebisa, Kočiša a primátora mesta o cenách tovaru
v supermarketoch a situácii s výstavbou bytov v súčasnosti,
primátor požiadal poslancov, aby
legitímne vyjadrili svoj názor, nakoľko počas dvoch týždňov zmenili názor na využitie tohto pozemku.
Poslanec Kebis povedal, že nieje a priori proti, ale vidí iné možnosti využitia tohto pozemku.
Poslankyňa Pšenčíková sa zaujímala, aké výhodnejšie podmienky mali na mysli poslanci, ked
na predošlom MsZ uviedli, že do dvoch týždňov poslanec Kebis predloží návrh za ešte výhodnejších
podmienok.
Poslanec Kebis odpovedal, že hľadali iné možnosti a chceli mestu priniesť viac finančných
prostriedkov. Súhlasil s tým, že nie je za výstavbu supermarketu.
Poslankyňa Ďurmeková uviedla, že existuje možnosť na úrovni primátora alebo starostu
rokovať s manažmentom obchodných spoločností o cenovej politike v meste. Tiež pripomenula, že
v ich volebnom programe bolo aj vrátenie zašlej slávy a lesku mestu, čo vôbec nevníma pri výstavbe
supermarketu hneď pri vstupe do mesta. Výstavbu bytov považuje za veľmi potrebné, viď záujem
o byty v Trenčianskej Teplej alebo Omšení.
Poslankyňa Pšenčíková odišla z miestnosti.
Primátor podotkol, že o žiadnych rokovaniach s manažérom obchodných spoločností doposiaľ
nepočul. Zaujímal sa, v ktorých mestách alebo obciach sa s týmto postupom poslankyňa stretla.
K potrebnosti výstavby bytov poznamenal, že nielenže nie je dopyt, ale je aj problém so
samotnou výstavbou. Otázkou je i to, kedy obce začali s týmito projektmi, dodal primátor.
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Poslanec Oriešek sa zaujímal, či existuje nejaký trestný postih v prípade neschválenia víťaza
tejto súťaže.
Primátor uviedol, že firma zložila určitý obnos financií na účet mesta už v júni minulého roku,
môže žiadať súd o uplatnenie svojej vôle.
Potom dal primátor slovo p. prednostovi, ktorý uviedol niekoľko faktov. MsZ rozhodlo o tomto
zámere a tiež schválilo formu súťaže - verejnú obchodnú súťaž. Na školení boli poslanci oboznámení,
že vyhlasovateľ súťaže je v súlade s Obchodným zákonníkom povinný podpísať zmluvu s víťazom
súťaže.
Poslankyňa Pšenčíková prišla do miestnosti.
Poslanec Oriešek sa zaujímal, či porušia zákon neschválením víťaza VOS.
Prednosta mu odpovedal, že v prípade, že poslanci neschvália predložený materiál a víťaz
VOS sa rozhodne podať žalobu, o porušení zákona bude rozhodovať súd.
Primátor požiadal o poslanca o vyjadrenie sa, nakoľko argumentovali s inou novou ponukou,
táto je však irelevantná, teraz sa hovorí o návrhu na zrušenie VOS.
Poslanec Oriešek súhlasí s názorom poslanca Kebisa na zrušenie VOS a považoval za
vhodné vyvinúť zo strany primátora aktivity na majiteľov Zóny Stred, kde podľa štúdie mal byť nielen
supermarket ale i byty, ktoré doteraz nie sú postavené.
Primátor podotkol, že v štúdii Zóny Stred je naplánovaných cca 150 bytov.
Poslanec Strieška prečítal, že má byť postavených 25 bytov a supermarket, ale štyri roky sa
nič nestavia.
Primátor upozornil poslanca, že 25 bytových jednotiek sa má postaviť len v prvej etape
a výstavba do plánovaných 150 bytov bude pokračovať v ďalších etapách.
Poslankyňa Pšenčíková požiadala primátora o hlasovanie, ak už nie sú žiadne príspevky.
Prihlásil sa ešte poslanec Oriešek, ktorý uviedol, že v ich volebnom programe mali výstavbu
bytov, podporu mladých rodín, nie supermarketu.
Na túto pripomienku poslanca odpovedal primátor, že to nebol supermarket, ale potravinovú
jednotku.
Poslanec Oriešek odpovedal primátorovi: „tak si ma dostal".
Primátor sa opätovne pýtal poslanca, podľa čoho súdi, že výstavba bytov je lepšia. Upozornil
poslancov nech prihliadajú aj na názor občanov, ktorí podpísali petíciu za výstavbu supermarketu.
Poslanec Kočiš upozornil primátora na dodržiavanie §12 bod. 5.
Primátor po skončení diskusie, dal hlasovať na tento návrh na predaj pozemku.
Po hlasovaní:
Za: 3
Proti: 6 (Ďurmeková, Kebis, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška)
Zdržal sa: 0
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primátor skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. Týmto neprijatím uznesenia poslanci MsZ odmietli
víťaza VOS a ignorovali vôľu občanov, a to bez udania zmeny názoru na účel využitia tohto pozemku.
7.
Upozornenie prokurátora v súvislosti s vykonávaním pôsobnosti
zhromaždenia obchodných spoločností Mesta Trenčianske Teplice

valného

Tento materiál predkladal primátor. V stručnosti uviedol, že dňa 14.02.2011 bolo prokurátorom
Okresnej prokuratúry Trenčín podané upozornenie proti rozhodnutiu - uzneseniu Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22.12.2003 č. 122/XII/2003, a to z dôvodu
nezákonného výkonu práv a povinností jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Termia, s.r.o. .
Predmetné upozornenie prokurátora tvorí prílohu materiálu k tomuto bodu, z ktorého prečítal primátor
dôležité fakty pre prítomných občanov.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Oriešek, ktorý podotkol, že aj primátor porušil zákon v roku
2007, keď predložil na schválenie MsZ uznesenie o valnom zhromaždení (ďalej len VZ) zloženom
z poslancov MsZ. Zároveň požiadal prítomnú riaditeľku spoločnosti Termia s.r.o. o vysvetlenie tejto
záležitosti. Podotkol, že v mestských bytových podnikoch v iných mestách sú členmi VZ poslanci MsZ.
Primátor odpovedal, že je v miestnosti prítomná p. JUDr. Bustinová, ktorá nám môže túto
záležitosť odborne vysvetliť.
JUDr. Bustinovej bolo udelené slovo. Vzhľadom k tomu, že pracuje pre mesto, objasnila celú
genézu tohto problému. Prvou spoločnosťou, ktorú založilo mesto bola spoločnosť Slovakia s jediným
spoločníkom, ktorej výkonným orgánom bolo valné zhromaždenie. Vtedajší primátor p. Modranský
odmietol vykonávať túto funkciu, nechcel zobrať na seba zodpovednosť a tak po konzultáciách so
sudcami, bolo zakomponované do zápisnice, že členmi VZ budú poslanci MsZ.
Následne boli založené ďalšie spoločnosti: Trenčianskoteplická televízia v roku 2001 a v roku
2003 Technokom a Termia, ktoré len prevzali určenie členstva VZ. Nastal veľmi ťažký problém aj
v spôsobe rokovania, na základe ktorého zákona - o obecnom zriadení alebo Obchodného
zákonníka.
Vzhľadom na túto situáciu prišlo upozornenie prokurátora, s ktorým sa stotožňuje i ona sama,
že VZ má vykonávať primátor mesta.
K overeniu notárskej zápisnice doplnila p. Bustinová to, že notár overí, či je zápisnica v súlade
so zákonom a ďalšie náležitosti, neoveruje ďalšie skutočnosti.
Informovala sa i v okolitých mestách, uviedla príklad Púchova, kde VZ tiež vykonáva primátor
mesta.
Slovo bolo udelené i riaditeľke Ing. Malíkovej, ktorá uviedla, že až z pozvánky na MsZ sa
dozvedela o tomto upozornení prokurátora, pre krátkosť času nemala jednoznačné informácie o práve
štatutára, konzultovala to so spoločnosťami v Novom Meste nad Váhom i Piešťanmi, kde členmi VZ sú
poslanci MsZ. Vzhľadom na to, že sú viaceré právne informácie, mala by sa táto situácia ešte riešiť.
JUDr. Bustinová upozornila, že okresná prokuratúra sa musí riadiť zákonom o prokuratúre,
polemika nie je možná, ak nebude vykonaná náprava do stanovených 30 dní, potom bude nasledovať
protest prokurátora a následne ďalšie kroky podľa zákona o prokuratúre.
Primátor sa priklonil k upozorneniu JUDr. Bustinovej a doplnil, že je povinnosťou primátora
konať na základe upozornenia a predložiť na prerokovanie MsZ.
Poslankyňa Ďurmeková súhlasí tiež, ale sú aj iné názory. Preto navrhla pozmeniť uznesenie návrh vypracovať právny rozbor p. riaditeľke.
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Primátor uviedol, že mesto dalo vypracovať právne stanovisko, ale primátor je nútený konať.
Návrh poslankyne nebol správne formulovaný podľa Rokovacieho poriadku, pretože MsZ nemôže
ukladať riaditeľovi organizácie žiadne úlohy.
Po ukončení diskusie, poslanci po prečítaní návrhu uznesenia pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 22/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. berie na vedomie upozornenie prokurátora
2. ukladá prednostovi MsÚ prijať opatrenia na odstránenie zisteného porušenia zákonnosti a
následne informovať o prijatých opatreniach prokuratúru.

8.

Schválenie platu primátora mesta Trenčianske Teplice

Primátor uviedol, že materiál k tomuto bodu programu nebol predložený. Následne požiadal
poslancov o jeho predloženie.
Materiál predložil poslanec Kočiš. Uviedol, že materiál spracovali poslanci Kočiš, Ďurmeková,
Žbirková, Psotná, Strieška, Kebis a Oriešek.
Na základe poslednej novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ukladá povinnosť obecnému zastupiteľstvu určiť plat starostu podľa osobitého
zákona č. 253/1994 Z.z.. V tejto súvislosti a s prihliadnutím na negatívne dopady finančnej krízy, ktorej
dôsledky pociťujeme aj v našom meste, je potrebné robiť úsporné opatrenia aj v mzdovej oblasti.
Preto navrhli pre primátora základný plat bez navýšenia. (materiál po ukončení zasadnutia MsZ
odovzdaný poslancom Kočišom k ostatným materiálom na zasadnutie MsZ).
Primátor uviedol, že na základe zákona č. 253/1994 Z.z. konštatuje, že nárok nezaniká, ak bol
starosta zvovuzvolený. Prislúcha mu základný plat, na základe rozhodnutia MsZ je možné ho navýšiť.
Uznesenie č. 23/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1/XII/2006 v bode d/ zo dňa
28. 12. 2006
2. schvaľuje základný plat primátora mesta podľa §3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
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9.
Zmena prílohy č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice
Primátor pripomenul nadväznosť tohto materiálu na rozpočet, ktorý bol stiahnutý z programu
zasadnutia MsZ. Poukázal tým na znemožnenie uplatnenia tejto navrhovanej zmeny VZN, čo
znamená neposkytnutie dotácie na činnosť základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení v meste.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 24/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu prílohy č. 1 VZN č.2/2010 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Kebis)
10.

Rôzne

Poslanec Kočiš požiadal o udelenie slova p. Manovi. Slovo mu bolo poslancami jednohlasne
udelené.
Pán Mano poďakoval poslancom za neschválenia výstavby supermarketu, nakoľko sa
domáhajú sa riešenia výstavby Zóny Stred so supermarketom, ktorý by slúžil nielen pre sídlisko, ale
i Partizánsku ulicu i občanov celého mesta.
Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Trenčianske Teplice a spoločnosťou OPERA v článku
9 boli určité podmienky odstúpenia od zmluvy. Obrátil sa na poslanca Striešku na zabezpečenie
Inominátnej zmluvy. Tomu sa nepodarilo ju zabezpečiť, tiež ani poslancovi Kočišovi, dostal echo
o utajení zmluvy. Pýtal sa primátora, ako to je so zmluvou, keď vyhlasuje transparentnosť. Ako je to,
o predaji, už dva roky nie je postavený reťazec, ktorý mal byť postavený. Položil otázku, čo robí, keď
reťazec stále nestojí a prečo podľa zákona č. 211/2000 Z.z. nemôže byť táto zmluva zverejnená?
Skonštatoval, že takéto zmluvy robia zlodeji a mafiáni.
Primátor odpovedal p. Manovi stručne. Zmluva nemôže byť tajná, pri komunikácií so
súkromným sektorom sa mesto riadi podľa Obchodného zákonníka. Zmluva môže obsahovať
dôverné informácie. Podľa vedomostí p. Mano nepodal žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
ohľadom týchto zmlúv. Pre informáciu uviedol primátor, že kúpno-predajná zmluva je zverejnená na
webovej stránke mesta, inominátna zmluva hovorí o podmienkach výstavby. Ide o striktné podmienky
výstavby, čo je v kompetencii štatutára mesta. Škoda, že neboli takto striktné podmienky už
v minulosti využívané jeho predchodcami, viď aktuálny stav projektov - Štefánia dvor, Tenisová
Florida a pod.. Kompetenciou MsZ je schvaľovanie alebo odmietnutie predaja majetku mesta.
Poslancovi Kočišovi bolo umožnené nahliadnuť
o nahliadnutie do inominátnej zmluvy primátor neregistruje.

do týchto

zmlúv.

Oficiálnu

žiadosť

Poslanec Kočiš podotkol pre vysvetlenie, že pred dvomi rokmi žiadal o možnosť nahliadnuť do
tejto zmluvy, bolo mu to umožnené, doklad predloží do podateľne alebo prinesie na budúce MsZ,
a teraz je zmluva utajovaná. Nevie, čo sa zmenilo počas týchto dvoch rokov.
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Poslankyňu Ďurmekovú požiadala p. Filicka o prečítanie svojho listu pred MsZ, nakoľko sa
nemohla osobne zúčastniť z dôvodu neodkladných pracovných príležitostí. Uviedla, že bola
nominovaná za členku komisie pre cestovný ruch a podnikanie, avšak primátor zhodnotil jej osobu
z morálneho, politického, odborného hľadiska a zaradil ju k neplatičom. Na základe získanej
informácie si tento nedoplatok bezodkladne uhradila a tak vyrovnala daňovú povinnosť voči Mestu
Trenčianske Teplice. Primátor žiadne dôvody z morálneho hľadiska neuviedol. Do politiky sa
neangažuje. Odborné hľadisko by malo byť na prvom mieste, nakoľko už 20 rokov pracuje
v cestovnom ruchu, založila prvú cestovnú kanceláriu, na vlastné náklady vytlačila knihu prvého
sprievodcu, ktorú zdarma distribuovala v budove Oravy, pôsobila aj pre mesto ako informačná
kancelária. Dostala i významné zastúpenie Touroperátora nielen na Slovensku, ale i v Nemecku, na
čo je hrdá.
Poslankyňa Pšenčíková upozornila na reklamu cestovnej kancelárii.
Poslankyňa Ďurmeková pokračovala v čítaní listu p. Filickej, ktorá konštatovala napadnutie jej
profilu jej nekvalifikovanými vyjadreniami a názormi proti spolupráci s kúpeľmi primátorom mesta.
Dotkla i témy záujmu o výstavby supermarketu v takom malom meste, tiež likvidáciu ostatných
potravinových obchodov.
Tento list bol napísaný ako reakcia na verejné zaútočenie na jej osobu, preto sa aj ona verejne
bránila. Nakoniec požiadala o osobné stretnutie s primátorom mesta. Na záver sa poďakovala za
možnosť prejavenia svojho názoru pred poslancami MsZ (celé znenie viď priložené DVD).
Primátor reagoval, že nepovažuje vhodné takto vystupovať pred televíziou, ohľadom
osobného stretnutia mohla zatelefonovať a ohlásiť sa na stretnutie. Primátor uviedol, že napádal jej
vyjadrenie voči spolupráci medzi mestom a kúpeľmi a jej správanie a tvrdenia pri výstavbe bazénu
Grand.
Termín stretnutia dohodne s poslankyňou Ďurmekovou po ukončení MsZ.
Slovo bolo udelené aj p. Vakošovi.
Pán Vakoš povedal, že bol prekvapený, že primátor takto verejne riešil vec, ktorú použil na
podloženie svojho práve veta. Z ľudského hľadiska a aj podľa príslovia „Chudoba česť netratí" ,
nepovažoval sa za vzorovú osobnosť, čo ho však zamrzelo, že toto bolo kritériom pre výber člena
komisie. Nedoplatok má už uhradený a nakoľko bolo schválené uznesenie o členoch jednotlivých
komisií od 12.februára, je to už „pasé". Považoval by za vhodné, aby bolo občanom opätovne
pripomenuté uhradenie daní. Je to vecou spolupráce a najmä komunikácie, doplnil p. Vakoš.
Primátor uviedol, že občan si má byť vedomý svojich práv a povinností. Ako člen komisie sa
stáva občan verejným funkcionárom. Povedal, že ho neteší forma, ktorú musel použiť, ale v dôsledku
bola účinná. V tomto bude mesto pokračovať formou kampane, bude zverejňovať všetkých neplatičov.
Ako príklad uviedol sociálnu poisťovňu, ktorá tiež začala vymáhať nedoplatky a úspech sa dostavil. Je
zaujímavé, že občania nevyužijú možnosť dohodnúť sa napr. na splátkovom kalendári, prípadne inom
riešení.
Poslanec Oriešek oznámil, že vie o nedoplatkoch základnej školy spoločnosti Termia, čiže aj
mesto je neplatičom.
Primátor reagoval na toto oznámenie poslanca, že mesto však
s Termiou s.r.o.Takto sa prejavuje výpadok z daní.

komunikuje v tejto veci

Poslankyňa Ďurmeková podotkla, že pri návrhu p. Filickej a p. Vakoša neskúmali zaplatenie
alebo nezaplatenie poplatkov mestu, ale zamerali sa skôr na ich odbornosť. Podľa jej názoru toto
primátor účelovo vytiahol zo zoznamu čo nepovažovala za správne.
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Primátor povedal, že ak sa občan rozhodne prijať ponúknutú pozíciu vo verejnej správe, stane
verejným funkcionárom, sú naňho kladené väčšie nároky, postup bol legitímny a správny.
Do diskusie sa už nik z prítomných neprihlásil, primátor uzatvoril tento bod.
11. Záver
Vzhľadom k tomu, že dnešný program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.

Zapísala: Erika Malková
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Zasadnutie MsZ v Trenčianskych Tepliciach, dňa 3,3.2011:
Interpelácie poslanca:
1.

Chcela by som nadviazať na posledné zasadnutie MsZ, konané dňa 2.2.2011, kde v bode
rôzne vystúpila so svojim príspevkom p. Krajmerová. Súhlasím s jej názorom, že psích
exkrementov je na sídlisku priveľa a je to nedôstojné. Na druhej strane to však znamená, že
je

v meste veľa psov, za ktorých ľudia platia poplatky a povinnosťou mesta je vytvárať

primerané podmienky. Rozmiestnenie kontajnerov, ktoré sú určené na psie exkrementy je na
sídlisku postačujúce, ale veľmi často sa stáva, že nie sú v nich potrebné vrecká, alebo bývajú
naplnené iným odpadom.
Otázky: Koľko psov je v súčasnosti prihlásených v našom meste?
Akú sumu predstavovali poplatky za psa v roku 2010?
Aké percento z vybranej sumy sa použilo v roku 2010 späť do tejto oblasti?
Kto je zodpovedný za napĺňanie kontajnerov vreckami a za vyprázdňovanie nádob?
2.

Mám vedomosť, že naše mesto podpísalo zmluvu s a.s. Kúpele Trenčianske Teplice
o prenájme ľavej časti Kúpeľnej dvorany - kino, TIK, knižnica, výstavná sieň. Predpokladám,
že z podpísanej zmluvy vyplýva aj platenie nájomného. Približne pred tromi rokmi bol
verejnosti predstavený veľkolepý projekt opravy a zveľadenia týchto priestorov. Napriek
tomu sa s rekonštrukciou ešte nezačalo, priestory sú niekoľko mesiacov v roku uzatvorené
a aj v čase letnej sezóny sú veľmi málo využívané.
Otázky: Kedy bola zmluva o prenájme priestorov uzatvorená a na aké obdobie?
V akej výške platí mesto ročný nájom za uvedené priestory?
V akej výške zaplatilo mesto za energie v uvedených priestoroch za celé obdobie
trvania nájmu?
Prečo sa neuskutočnila proklamovaná rekonštrukcia?
Aký má mesto zámer s týmito priestormi?

3.

Moja tretia interpelácia súvisí stým, že som sa stala predsedníčkou Komisie pre cestovný
ruch a podnikanie. Chcela by som v tejto súvislosti poukázať na náš „Teplický park". Netreba
pripomínať, že ide o lesopark, jedinečný svojho druhu. Zároveň je však jedinečný aj tým, aký
je zanedbaný a špinavý. Vieme, že park neslúži len na oddych pre obyvateľov a kúpeľných
hostí, ale bol aj v minulosti magnetom pre návštevníkom zo širšieho okolia, o čom svedčali aj
preplnené parkoviská hlavne cez víkendy. Je všeobecne známe, že Mesto Trenčianske Teplice
nie je vlastníkom parku a preto predpokladám, že Tvoja odpoveď, pán primátor, na moju
interpeláciu sa bude niesť v tomto duchu. Návštevník nášho mesta však nebude riešiť
vlastnícke vzťahy, ale pri prechádzke parkom vidí špinavé a zanedbané Trenčianske Teplice.
Otázky:

Aké kroky podniklo v tomto smere Mesto Trenčianske Teplice v posledných 2
rokoch?
Aké kroky mieni spraviť Mesto Trenčianske Teplice pre zlepšenie danej situácia?
Zuzana Ďurmeková

sx

/"

Interpelácie PhDr. Mariana Kočíša na zasadnutí MsZ konaného 03.03.2011
1. V súvislosti s prebiehajúcou petíciou na zachovanie prevádzky električky stotožňujem sa
s názormi podporujúcimi jej zachovanie. Podľa môjho názoru by sme mali podniknúť
všetky možné kroky, aby sa prevádzka zachovala. Lídrom týchto snáh by si mal byt' Ty,
pán primátor, v spolupráci so starostami obcí povodia Tepličky za aktívnej podpory
a pomoci nás poslancov. Táto otázka je aktuálna dlhšie obdobie a nemám vedomosť, že
zo strany mesta by boli podniknuté nejaké podstatnejšie aktivity. M á m na mysli napr.
podujatia, ktorých súčasťou by boli aj jazdy historickou električkou nielen v čase
prázdnin, ale aj víkendov a v dňoch významných výročí, rozpracovanie strategickej otázky
záchytného parkoviska na začiatku mesta a prepravy návštevníkov do centra mesta
električkou, požiadavky na zosúladenie grafikonu v náväznosti na ďalšie spoje, riešenie
možnosti využitia

priestorov

stanice električky

pre informačné centrum

a múzea

existencie električky a kúpeľníctva v našom meste, realizovanie reklamy mesta a kúpeľov
na vozňoch električky ( podobnú reklamu realizujú na vozňoch ŽSR nielen kúpele Lúčky,
ale napr. aj výrobca lieku Aspirín ). Možných podnetov a aktivít, samozrejme, môže byť
oveľa, oveľa viac. Chcem sa spýtať, pán primátor, na Tvoj postoj, aký máš k tejto otázke,
a na kroky, ktoré si pripravený realizovať, aby naše mesto neprišlo o t ú t o jedinečnú
nielen atrakciu, ale aj potrebnú súčasť dopravného systému mesta. Množstvo nielen
našich obyvateľov, ale aj ďalších priaznivcov zachovania prevádzky električky očakáva
Tvoje vyjadrenie a hlavne aktívne kroky k zachovaniu jej prevádzky.
2.

Dlhšie obdobie sa snažím dopracovať k zmluvám okolo predaja Zóny Stred. Nebudem tu
teraz rozoberať Tvoj neústretový prístup k tejto požiadavke, ale chcem sa spýtať, keď sa
už zdá, že si konečne pochopil, že j e tvojou povinnosťou tieto materiály sprístupniť, na
základe

akej

kompetencie

mi

taxatívne

určuješ,

kedy

budú

tieto

dokumenty

k nahliadnutiu bez toho, aby si sa, aspoň zo slušnosti, spýtal, či mi tebou určený termín
vyhovuje? Vážený pán primátor, nie som Tvojim podriadeným pracovníkom a takýto
prístup nie je medzi partnermi ani obvyklý, ani slušný, hlavne keď ústny dohovor bol iný]
Taktiež mám poznámku k tvojej obľube ironizovať a poúčať, pokiaľ sa žiadateľ dopustí
v písomnosti nejakej chybičky. Rád poučuješ formou naštuduj si - naštudujte si, nech sa
naučí gramatiku, naštuduj si, čo podpisuješ a podobne. V tejto súvislosti mám otázku :
Žiadal

som

aj

s poslancom

Ing.

Strieškom

materiály

potrebné

k vykonávaniu

poslaneckého mandátu. Ty si nám materiály dodal, ale pretože nebolo v nich to, čo sme
žiadali, tak sme ti ich vrátili späť a ty od nás aj napriek t o m u žiadaš uhradenie
pohľadavky v sume 10,23 € v súvislosti s odpoveďou a odvolávaš sa pritom na zákon č.
211/200 Z.z. Chcem sa spýtať, či ty vôbec čítaš to, čo podpisuješ, lebo prepáč, poprosil
som aj kolegov poslancov, aby mi pomohli vyhladať zákon č. 211 z roku dvesto, ktorý
v odpovedi uvádzaš. Hľadali sme, hľadali, ale bohužial bezvýsledne...

3. Obrátili sa na mňa viacerí obyvatelia mesta, že sa dopočuli, že Ing. Vetrecin ukončil
pracovný pomer a teda 2-ízbový byt, ktorý obýval na MsÚ je voľný. Prejavili záujem tento
byt si prenajať a pýtajú sa, na koho sa majú obrátiť a či aj pre nich t o bude za tak luxusne
výhodných podmienok, keď podľa zmluvy, ktorá bola uzatvorená dodatočne až po
niekoľkomesačnom bývaní, kedy som na situáciu upozornil, Ing. Vetrecin platil mesačne
12,78 € za nájomné, 2,32€

za vodné a stočné, 7,60 € za elektrinu a 4,51€ za kúrenie

a TUV (teplá úžitková voda), teda spolu 27,21€mesačne, čo je 819 Sk mesačne. Využijem
prítomnosť pani Ing. Malíkovej, riaditeľky Termie, a hoci viem, že pani riaditeľka veľmi
úspešne dlhodobo riadi spoločnosť Termia a ceny tepla sú u nás jedny z najnižších
v rámci Slovenska, predsa sa chcem spýtať, či sme v našom meste na t o m skutočne tak
dobre a naši obyvatelia platia pri 2 - izbovom byte za kúrenie a teplú vodu takú
fantastickú sumu - iba 4,51€ mesačne ako platil Ing. Vetrecin. Pýtam sa, či v čase krízy,
ktorou, pán primátor, tak rád argumentuješ nepotrebuje mesto efektívne hospodáriť, či
nepotrebuje každé euro? Čo teda bude s bytom, či sa občania môžu hlásiť, alebo snáď
bude reálna aj varianta, že tento priestor budú môcť využívať pre svoju prácu poslanci
MsZ, keď už pridelená miestnosť z minulého volebného obdobia im bola odobratá.
4.

Keby sa začne a kedy bude ukončená výstavba Zóny Stred (autobusového nástupišťa),
ktorá mala byť v užívaní aj so SUPERMARKETOM už v októbri 2010?

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 3. 3. 2011

Ing.
Dagmar
Ďatková
19/111/2011

Proti

20/111/2011

za

21/111/2011

za

22/111/2011

za

23/111/2011

Proti

24/111/2011

za

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

Monika
Pšenčíková

Ing.
Peter
Strieška

MUDr.
Darina
Žbirková

Peter
Durina

Zuzana
Ďurmeková

Martin
Kebis

Nehlás.
Nehl^..
Nehlás.
Nehlás.
Nehlás.
Nehlás.

za

za

za

Proti

za

za

Proti

za

-

za

za

za

za

za

za

za

-

za

za

za

za

za

Nehlás.
Nehlás.

za

za

-

za

za

za

za

za

za

za

za

-

za

za

za

Proti

za

za

Proti

za

-

za

Zdržal sa

za

za

za

za

za

za

-

Legenda:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlás.

Mgr.
Dušan
Malko

PhDr.
Marian
Kočiš

- 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

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 3. marca 2011

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

Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Zuzana Ďurmeková
Martin Kebis
PhDr. Marian Kočiš
Mgr. Dušan Malko
MUDr. Roman Oriešek
Mgr. Monika Psotná
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková

Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 3. marca 2011

Uznesenie č. 19/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Uznesenie č. 20/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 2. februára
2011.
Uznesenie č. 21/111/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2010.
Uznesenie č. 22/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. berie na vedomie upozornenie prokurátora
2. ukladá prednostovi MsÚ prijať opatrenia na odstránenie zisteného porušenia zákonnosti a
následne informovať o prijatých opatreniach prokuratúru.
«

Uznesenie č. 23/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 1/XII/2006 v bode d/ zo dňa
28. 12. 2006
2. schvaľuje základný plat primátora mesta podľa §3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 24/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Zmenu prílohy č. 1 VZN č.2/2010 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice.

Za správnosť: Erika Malková

