Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. 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.

Otvorenie
Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013 a rozpočet Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2011
Rôzne
Záver

1.

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. Ospravedlnil sa
poslanec Peter Ďurina, ktorý je práceneschopný, o poslancoch Martinovi Kebisovi a Petrovi Stieškovi
nemal žiadne informácie. Za overovateľov zápisnice určil primátor poslankyňu Darinu Žbirkovú
a poslankyňu Zuzanu Ďurmekovú, za skrutátorky Martinu Fialovú a Soňu Kresánkovú, za
zapisovateľku Eriku Malkovú.
2.

Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Návrh programu
Ďurmeková, a to :

obdržali

poslanci

písomne.

Zmenu

programu

predniesol

poslankyňa

1. Otvorenie
2. Interpelácie
3. Vypracovanie VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
4. Sprístupnenie všetkých zmlúv mesta Trenčianske Teplice
5. Určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom
6. Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013 a rozpočet Mesta Trenčianske
Teplice na rok 2011
7. Rôzne
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8. Záver
Na túto navrhovanú zmenu reagoval primátor, že od začiatku vzniku samosprávy nebol ešte
nikdy takto zmenený program zasadnutia MsZ. K bodu č. 3 požiadal o vysvetlenie, nakoľko nevedel
o čo sa jedná. Tiež informoval prítomných, že doposiaľ žiadne materiály k týmto navrhovaným novým
bodom nedostal a považuje tento návrh za nekorektný voči ostatným poslancom i voči verejnosti,
ktorá sa zúčastňuje na zasadnutí MsZ na základe avizovaného programu MsZ.
Požiadal poslanca Orieška, ako člena návrhovej komisie, o informáciu, či mu boli odovzdané
materiály k týmto novým bodom. Po poslancovej zápornej odpovedi sa opýtal rovnakú otázku aj ďalšej
členky návrhovej komisie - poslankyne Psotnej, ktorá odpovedala, že zatiaľ nie. Následne poslanec
Kočiš podal spomínané materiály poslancovi Orieškoví.
Poslankyňa Pšenčíková poznamenala, že dnešné zasadnutie MsZ bolo zvolané na základe
vzájomnej dohody z predošlého MsZ i s dohodnutým bodom programu - viacročný rozpočet
a rozpočet na rok 2011, preto nerozumela tomuto návrhu. Tiež upozornila na povinnosť predložiť
materiály vopred.
Poslanec Kočiš obhajoval ich právo na zmenu programu. Pridal i informáciu o porušení
zákona a Rokovacieho poriadku MsZ primátorom mesta pri návrhu na zmenu programu poslancom
Strieškom na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, pričom otvoril rozpravu a po jej ukončení sa hlasovalo
až o nasledujúcom návrhu poslanca Orieška na prerušenie zasadnutia MsZ.
Primátor odpovedal, že postupoval podľa Rokovacieho poriadku MsZ, uviedol, že návrh
poslanca Striešku nebol v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ. Podal informáciu k bodu č. 4 o tom,
že MsZ nemá kompetenciu sprístupňovať zmluvy, výkonným orgánom je mestský úrad a dodal, že
tento návrh na zmenu je nekompetentný návrh. Následne požiadal o prečítanie znenie návrhu.
Na základe hlasovania:
Za: 5
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 25/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

2.

Tepliciach

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásila poslankyňa Ďurmeková. Oznámila, že ako predsedníčka
Komisie pre cestovný ruch a podnikanie pri MsZ žiadala od pracovníčky MsÚ materiály k zasadnutiu
komisie a zaujímala sa, či je vypracovaná koncepcia pre CR. Na obe požiadavky dostala záporné
odpovede. Požiadala primátora o odpoveď, či má mesto vypracovanú túto koncepciu a ako majú
zasadať.
Primátor odpovedal, že nemá vedomosť o vypracovaní tejto komisie a je v kompetencii
predsedu komisie, ako bude komisia pracovať.
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Poslanec Kočiš požiadal primátora, aj za ďalších občanov, o zdržanie sa komentárov napr. pri
interpeláciách poslancov, typu „nezmysly" a pod. Pokračoval, že primátor by sa mal naučiť
komunikovať s poslancami. Jeho invektívy a rôzne reči k poslancom nie sú podľa jeho názoru
dôstojné a nehodia sa k osobe primátora.
Oznámil, že od pána prednostu dnes ráno žiadal materiály na doplnenie k faktúram za spotrebu vody
v Narcise a doposiaľ ich nedostal. Podotkol, že je to majetok mesta, a preto sa zaujímal o dôvody
takej vysokej sumy faktúry za spotrebu vody v Narcise za obdobie 5. 11. - 31. 12. 2010 - 287 m 3 .
Doplnil, že v tomto období sú zahrnuté i Vianoce, ale nie nedele. Porovnal túto faktúru s faktúrou
materskej školy - 58 m 3 , v hasičskej zbrojnici 1 3 m 3 . Preto sa primátora pýtal, z akého dôvodu je
taká spotreba, či sú možné úniky alebo čerpanie inou osobou a či jej to bolo fakturované, (interpelácia
je prílohou zápisnice)
Do tohto bodu sa zapojila aj poslankyňa Ďatková, ktorá sa pýtala, prečo poslanci navrhli
zmeniť program zasadnutia MsZ. Poslanci porušili dohodu z minulého MsZ, kde témou mal byť
rozpočet mesta a tiež vytkla, že poslanci, ktorí nepatria do skupiny poslancov predkladajúcich túto
zmenu programu, nedostali materiály vopred a majú rokovať o ôsmych, namiesto štyroch bodoch
programu.
Primátor odpovedal poslancovi Kočišovi, že suma vodného a stočného na rok 2011 v rozpočte
mesta predstavuje 1,12 % z celkovej sumy, čo je zanedbateľná suma. Tiež pripomenul, že čiastka na
spotrebu energií klesá každým rokom. Je prirodzené, že mesto v čase krízy stále znižuje svoje
výdavky, doplnil primátor. Systém platby v Narcise funguje na základe rozpočítania jednotlivých
čiastok za spotrebu energií každému nájomcovi, mesto z týchto priestorov nečerpá žiadny druh
energie. Podľa prímátorovho názoru vykonáva poslanec Kočiš činnosti, ktoré nie sú v jeho
kompetencii, uviedol príklad sčítavanie toaliet a zisťovanie údajov od majiteľov prevádzok v Narcise.
Požiadal poslanca o dodržiavanie určitej etikety v prípade získaniu údajov z MsÚ, nepovažuje vhodné
zatelefonovať, skôr požiadať o termín stretnutia s pracovníkom alebo prednostom úradu.

3.

Vypracovanie VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia

a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
Primátor prečítal názov bodu programu a nakoľko nemal k dispozícií materiál k tomuto bodu,
nemal ani informáciu o predkladateľovi, preto požiadal skupinu poslancov o jeho predloženie.
Poslanec Kočiš, ako hovorca skupiny poslancov, ktorí zároveň vypracovali tento materiál - p.
Kočiš, p. Ďurmeková, p. Žbirková, p. Psotná, p. Strieška, p. Kebis a p. Oriešek, prečítal dôvodovú
správu. V súčasnosti platné VZN č. 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
bolo prijaté dňa 15. 2. 2010, čo bolo pred účinnosťou zákona č. 479/2010 Z.z. platného od 1.4. 2010.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. a zákona č. 479/2010 platného od 1. 4. 2010 a novely zákona
č. 138/1991 Zb. platnej od 1. 1. 2011 je potrebné tieto skutočnosti do nového VZN zapracovať,
dokončil poslanec Kočiš.
Následne prečítal text znenia uznesenia k tomuto materiálu:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ukladá primátorovi mesta zabezpečiť
vypracovanie VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice a predložiť ho na rokovanie MsZ v termíne do 6. 4. 2011.
Poslankyňa Pšenčíková s pohoršením upozornila poslancov, že MsZ nikdy nesmie primátorovi
mesta ukladať, môže mu len odporučiť vypracovať VZN a ukladať môže len mestskému úradu.
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Poslankyňa Žbirková povedala, že na túto zmenu boli upozornení na školení poslancov a ich
cieľom je zosúladiť zákon s VZN.
Primátor mesta udelil slovo prednostovi mestského úradu, ktorí upresnil, že poslanci boli
upozornení na novelu zákona. V praxi, ak sa zmení zákon, VZN zostáva platné, len časť týkajúca sa
zmeny sa ruší, a mesto postupuje podľa zákona. Mestský úrad všetky zmeny zákonov zapracováva
do VZN podľa časových možností.
Primátor potvrdil slová prednostu, že je úlohou pracovníkov MsÚ sledovať všetky zmeny
zákonov a pripravovať potrebné materiály. Upozornil aj na to, že z právneho hľadiska je ich postup
irelevantný a uznesenie nemá právnu náväznosť.
Po prečítaní návrhu uznesenia, pristúpili poslanci k hlasovaniu:
Za: 5
Proti: 2 (Ďatková, Malko)
Zdržala sa: 1 (Pšenčíková)
Na základe hlasovanie bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 26/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča MsÚ zabezpečiť vypracovanie VZN
Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske
Teplice a predložiť ho na rokovanie MsZ v termíne do 6. 4. 2011.

4.

Sprístupnenie všetkých zmlúv mesta Trenčianske Teplice

Vzhľadom k tomu, že materiál nebol predložený, primátor požiadal poslancov o jeho uvedenie.
V dôvodovej správe k tomuto bodu programu uviedol poslanec Kočiš, že zákon č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 10 ods. 2
písm. c/ sa uvádza:
v ods. 2 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie
informácie:
písm. c/ ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo
nakladania s majetkom štátu alebo obce.
Ďalej sa uvádza v § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám v ods. 2 Ustanovenie písmena a/
sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sú to informácie týkajúce
sa použitia takých prostriedkov, alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo
majetkom obce.
V zmysle vyššie uvedeného požadujeme sprístupnenie všetkých zmlúv Mesta Trenčianske
Teplice, dodal poslanec Kočiš.
Prečítal aj návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča MsÚ zabezpečiť sprístupnenie všetkých
zmlúv Mesta Trenčianske Teplice v plnom znení, vrátane inominátnych zmlúv, ako aj všetkých
dodatkov zmlúv v termíne do 14. 3. 2011.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu a doplnil, že mesto na základe dikcie zákona
zverejňuje všetky zmluvy už od 1. januára 2011 v stanovenom rozsahu.
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Poslankyňa Žbirková sa pýtala primátora, či ak príde na MsÚ, po dohodnutí termínu stretnutia,
jej budú sprístupnené všetky zmluvy. Doplnila, že jej otázka smeruje k tomu, že niektorým poslancom
nebolo umožnené nahliadnuť do určitých zmlúv.
Na otázku poslankyne odpovedal primátor - „áno, v súlade so všetkými zákonmi, nielen
zákonom č. 211/2000 Z.z., ale i Obchodným zákonníkom". Spomínaní poslanci odmietli akceptovať
dôvernosť informácií obchodného charakteru, ostatné zmluvy im boli predložené k nahliadnutiu.
Primátor ukončil diskusiu k tomuto bodu a požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Nehlasovala: 1 (Žbirková)
Vzhľadom k tomu, že uznesenie nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou poslancov, uznesenie
nebolo prijaté.
5.

Určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom

Primátor požiadal poslanca Kočiša o predloženie tohto materiálu.
Poslanec Kočiš uviedol, že materiál bol spracovaný v súlade so zákonom č. 334/2007 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a dopĺňa
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účinnosť tohto zákona je od 1. 9. 2007. Umožňuje
starostom obcí a primátorom miest vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
MsZ využíva svoju kompetenciu, zároveň dáva do súladu rozpočtové opatrenia z pohľadu
novej meny - eura a pritom nerozporuje vyjadrenia primátora, ktoré vyslovil na zasadnutí MsZ dňa 19.
9. 2007 pri prerokovávaní bodu „Určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom":
„Čo sa týka MsZ - má právomoc kedykoľvek primátorovi túto kompetenciu odobrať, keď poslanci
nadobudnú pocit, že primátor má tendencie túto kompetenciu zneužívať. Môžu zvolať mimoriadne
zasadnutie alebo tak rozhodnúť na riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa koná pravidelne a častejšie ako
raz za štvďroka. Rozhodnutie MsZ má vyššiu váhu ako rozpočtové opatrenie primátora, z čoho jasne
vyplýva, že primátor musí rešpektovať rozhodnutie MsZ. Čiže aj z tohto pohľadu sú rozhodnutia
primátora limitované".
Primátor sa spýtal poslanca Kočiša na otázku, či primátor zneužil svoju právomoc alebo je to
na základe iného dôvodu.
Poslanec Kočiš odpovedal, že MsZ neodvádza kompetencie
materiálom dávajú do súladu so zavedením novej meny - eura.

primátora

„v pocitoch",

Primátor nechápal súvis so zavedením eura, taktiež nikto z prítomných nevedel, kto
z poslancov podporuje tento návrh, ktorý je nekompletný, bez uvedenia súm. K tomuto sa nevedel
vyjadriť ani sám primátor, ani ostatní poslanci.
S primátorom súhlasila aj poslankyňa Pšenčíková, návrhu nerozumela a na základe
zavedenia eura MsÚ zosúladilo všetky materiály a dokumenty, o čom bola podaná informácia na
zasadnutí MsZ.
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Primátor ešte uviedol, že bol porušený i postup pri predkladaní takého materiálu. Ako prvý mal
byť prerokovaný na Komisii pre financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie, čo poslanci
obišli, tiež i poslancov i verejnosť.
Na základe navrhnutých súm bude MsZ zasadať každý týždeň, vzhľadom na nutnosť urobiť
rozpočtové opatrenie ihneď a tiež nezávidí pánovi riaditeľovi základnej školy problémy, ktoré týmto
návrhom spôsobia poslanci. Podľa tohto predloženého návrhu si môžu ľudia urobiť úsudok, ako chcú
poslanci nakladať s mestskými financiami, doplnil primátor.
Poslanec Kočiš prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu programu:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie č. 68/IX/2007 zo dňa 19. 9. 2007
2. poveruje primátora mesta vykonávať rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov
3. určuje nasledovný rozsah oprávnenia primátora na vykonávanie zmien rozpočtu:
- primátor mesta Trenčianske Teplice je oprávnený schvaľovať rozpočtové opatrenia na zmenu
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, pri ktorých výška jednotlivého rozpočtového opatrenia
nepresiahne sumu:
a/1.000,- € v bežných výdavkoch
b/ 3.000,- € v kapitálových výdavkoch,
pričom celková suma rozpočtových opatrení schválených primátorom v priebehu rozpočtového roka
môže dosiahnuť hodnotu do 3 % rozpočtových výdavkov schválených MsZ. Primátor však nie je
oprávnený vykonať zmenu alebo doplnenie výdavkového titulu v kapitálových výdavkoch
4. ukladá MsÚ viesť evidenciu rozpočtových opatrení a štvrťročne informovať MsZ o vykonaných
rozpočtových opatreniach.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 1 (Oriešek)
Vzhľadom k tomu, že uznesenie nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou poslancov, uznesenie
nebolo prijaté.
Poslankyňa Pšenčíková odišla z miestnosti.
6.
Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013 a rozpočet
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011
Primátor predložil tento materiál. Ide o návrh viacročného rozpočtu a rozpočtu mesta na rok
2011, ktorý bol už predložený na rokovanie MsZ, ale bol stiahnutý z programu MsZ. Komisia pre
financie, hospodárstvo, majetok a verejné obstarávanie tento materiál jednomyseľne odporučila
schváliť MsZ. Uskutočnila sa aj verejná prezentácia rozpočtu, kde pracovnici MsÚ, ktorí ho
pripravovali, vysvetlili hlavné východiská rozpočtu - zníženie príjmu o cca 77 tis. €, zvýšenie výdavkov
- nová daňová povinnosť z prenájmu nehnuteľností, čo pre mesto činí cca 23 tis. €.
Tento návrh viacročného rozpočtu berie MsZ na vedomie, žiadne návrhy na zmenu neboli
doručené na mestský úrad do zákonom stanoveného termínu.
Primátor oznámil poslancom a prítomným, že vzhľadom na neschválenie rozpočtu na rok
2011 nastala situácia, kedy učitelia, ktorí pracujú v rámci europrojektu nedostali mzdy za túto činnosť.
Na návrhy poslancov MsZ o zvýšení finančných prostriedkov pre cestovný ruch, reagoval
primátor tým, že i jeho prioritou je cestovný ruch. Podotkol, že v minulom volebnom období bol z daní
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za ubytovanie spolufinanoovaný projekt Turistika bez hraníc, v rámci neho sa rekonštruovali náučné
chodníky a navigačný systém v meste.
Primátor požiadal hlavného kontrolóra mesta o odborné stanovisko k predloženému návrhu
rozpočtu.
Poslankyňa Pšenčíková prišla do miestnosti.
Hlavný kontrolór mesta v stručnosti zhrnul svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na
roky 2011 - 2013 a rozpočtu mesta na rok 2011, na základe ktorého odporučil tento návrh prerokovať
a schváliť MsZ.
Poslankyňa Psotná odišla z miestnosti.
Primátor mesta predstavil nového pracovníka mesta na úseku finančnej stratégie a rozvoja
Ing. Martina Ďud'áka. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa Žbirková odišla z miestnosti.
S návrhom na zmenu rozpočtu sa prihlásil poslanec Kočiš, ako hovorca skupiny poslancov.
Tieto zmeny spočívali v znižovaní niektorých položiek (napr. odmeny, energie, materiál, dopravné,
externé služby, právne služby, audit, verejné obstarávanie, mestský informačný systém, zdravotnú
službu a iné), príp. zvyšovaní niektorých položiek v návrhu rozpočtu (napr. položky: propagácia mesta,
granty, Technické služby mesta, opravy komunikácií a iné), k niektorým položkám uviedol i dôvod
zmeny.
Primátor mesta reagoval na niektoré úpravy výšky súm poslancom Kočišom, vysvetlil mu, že
jednotlivé položky môžu byť viazané buď zmluvou alebo príjmom zo štátneho rozpočtu. Z tohto
dôvodu, ak
poslanec nepozná všetky viazanosti ku konkrétnym položkám, nemôže takýmto
spôsobom - „od stola" upravovať rozpočet mesta.
Na margo zníženia sumy na právne služby a následnej požiadavke poslancov na možnosť využívania
právnych služieb hradenej z tejto položky s odôvodnením, že sú niekedy nekompetentní - podľa slov
primátora, primátor pripomenul poslancovi Kočišovi, že pri voľbe členov do finančnej komisie
navrhoval dve právničky, ale tieto boli zamietnuté s odôvodnením, že doposiaľ komisia nepotrebovala
a ani nebude potrebovať právnika.
Poslankyňa Žbirková prišla do miestnosti.
Poslanec Kočiš oslovil poslankyňu Žbirkovú o j e j názor na zníženie sumy na zdravotnú službu.
Poslankyňa Žbirková uviedla, že o tomto diskutovali a bolo by dobré znižovať náklady, ale
odporučila túto službu vzhľadom na potrebné vstupné prehliadky pracovníkov mesta.
Primátor súhlasil so šetrením nákladov, ale ako doplnil prednosta MsÚ v tejto položke ide
o povinný výdavok zo zákona, suma vyplýva z uzatvorenej zmluvy, momentálne je pripravený nový
návrh zákona na schválenie NR SR.
Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Ďatková, ako členka Komisie pre financie, hospodárstvo
majetok a verejné obstarávanie, ktorá uviedla, že na komisii bol tento návrh rozpočtu prerokovaný
a jednohlasne odporučili MsZ tento návrh schváliť. Na tejto komisii nebol predostretý žiadny návrh na
zmenu, preto sa čudovala, že teraz poslanec predkladá zmeny rozpočtu. Spýtala sa, načo vlastne
funguje táto komisia a tiež i to, prečo teraz žiadajú právne služby, keď primátorov návrh právnika ako
člena komisie odmietli.
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Primátor sa zaujímal, akým spôsobom určovali sumy zmien jednotlivých položiek. Opäť
pripomenul, že veľa záležitostí, ktoré vyplývajúc zo zákona, je zahrnutých v rozpočte - deratizácia,
rôzne druhy revízií a iné. Tiež uviedol, že v minulom roku muselo mesto dofinancovať aj rozpočet
základnej školy, ktorá nemá dostatočný príjem. Dôvodov bolo viac, zníženie počtu detí, následné
zníženie príjmu finančných prostriedkov z normatívov na žiaka.
Za „škrt od stola" považoval primátor aj zníženie financií na mestský informačný systém verzus požiadavka od štátu na elektronické spracovanie priestupkov, právne služby - verzus
prebiehajúce súdne spory, nákladov na spotrebu energií v Narcise - verzus súčasný stav tejto
budovy. Primátor požiadal poslancov o návrh ďalšej budúcnosti Narcisu.
Primátor zhrnul, že ide o obligátne výdavky, ktoré boli počas minulého obdobia každoročne
znižované.
Poslanec Kočiš reagoval na príspevok poslankyne Ďatkovej, že išlo o konsenzus viacerých
poslancov a primátorovi povedal, že hovorí len tie veci, ktoré chce, nie tie, ktoré chcú vedieť aj
poslanci, napr. koľko stál koncert Lucie Bílej, Jany Kirschner či Desmodu a z ktorej položky to bolo
hradené. Tiež informoval i o čiastke pre rodinné centrum Ovečka, ktoré by vzhľadom na šetrenie
výdavkov mohlo využívať priestory v Narcise.
Primátor reagoval na otázku na úhrady koncertov tým, že tieto boli prerokované v záverečnom
účte poslancami MsZ už pred dvoma rokmi. O tieto koncerty bol veľký záujem občanov, každá akcia
má svoje výdavky, ale i príjmy. K návrhu pre rodinné centrum Ovečka odpovedal, že centrum je
čiastočne financované z mestského rozpočtu a čiastočne z vlastných zdrojov, podmienky v Narcise
nie sú vhodné pre malé deti, nakoľko kvôli momentálnym podmienkam atakujú primátora i súčasní
nájomcovia.
K návrhu zmien rozpočtu mesta zopakoval primátor, že bola vykonaná verejná prezentácia, žiadne
návrhy na zmenu neboli doručené a tieto prednesené zmeny by bolo nemožné a najmä zložité ihneď
zapracovať do rozpočtu. Dodal, že v druhom polroku sa vždy prehodnocuje rozpočet, podľa stavu
finančných prostriedkov sa dá zvážiť navýšenie na cestovný ruch a kultúru.
Poslankyňa Žbirková potvrdila, že zo stretnutia so ZCR vyplynulo zvýšenie financií na podporu
cestovného ruchu, väčšiu propagáciu mesta a tiež na prevádzku informačnej kancelárie.
Primátor odpovedal poslankyni, že tiež je za podporu cestovného ruchu, ale vyskytujú sa
určité „nezhody" najmä v participácií niektorých podujatí mestom, napr. TIK, Jazdecké preteky, Artfilm
či kino. Dôležité je tiež určiť, čo je kľúčové pre podporu cestovného ruchu - či propagácia alebo
skvalitnenie služieb podnikateľov v meste.
Primátor udelil slovo Ing. Vetrecinovi, bývalému pracovníkovi MsÚ a tvorcovi návrhu rozpočtu.
Ing. Vetrecin súhlasil s primátorom i poslankyňou Ďatkovou, že návrh zmien rozpočtu boli len „čísla
z brucha". Proces tvorby rozpočtu má svoje zákonitosti a previazania, napr. na zmluvy, záväzky a pod.
Potvrdil, že poslanci majú právo poznať i presadzovať svoje priority, ale musia dodržať určité
podmienky. Tieto priority by bolo možné zapracovať do návrhu rozpočtu na základe pracovného
stretnutie s prednesením svojich požiadaviek a cieľov, čím by sa zároveň aj zapojili do tvorby
rozpočtu. Doteraz sa tak stalo len pri dvoch pripomienkach poslancov k návrhu rozpočtu.
Poslankyňa Pšenčíková sa zaujímala, aké podpoložky obsahuje položka s názvom Sociálne
veci, rodina a deti.
Ing. Vetrecin odpovedal, že ide o dotáciu pre RC Ovečka, ostatné financie tvoria financie zo
štátneho rozpočtu, ktoré cez účet len prechádzajú konečným príjemcom.
Poslanec Kočiš dal návrh na prerušenie zasadnutia MsZ na 10 minút, ktorý bol schválený
všetkými ôsmymi poslancami.
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Po ukončení prestávky primátorom pokračovalo zasadnutie MsZ.
Návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu a zároveň stiahnutiu návrhu na zmeny v rozpočte
predloženým poslancom Kočišom predložila poslankyňa Žbirková, čo poslanec Kočiš potvrdil svojim
súhlasom so stiahnutím svojho návrhu.

Po prečítaní uznesenia a hlasovaní poslancov, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 27/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)
schvaľuje
Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na
rok 2011, vrátane rozpočtov
mesta
- Bežné príjmy celkom 2 289 589 €
- Bežné výdavky celkom 2 289 421 €
- Kapitálové príjmy celkom 4 533 561 €
- Kapitálové výdavky celkom 4 431 646 €
- Príjmy Fin. operácií celkom 166 269 €
- Výdavky Fin. operácií celkom 78 630 €

rozpočtových organizácii

b)
berie na vedomie
- Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013
- Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
c)
ukladá MsÚ v Trenčianskych Tepliciach
- rozpísať schválený rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2011 v súlade so zákonom NR SR
č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0

Zdržali sa: 3 (Kočiš, Oriešek, Psotná)

7.

Rôzne

Do bodu Rôzne sa prihlásila poslankyňa Pšenčíková, ktorú oslovili občania z Baračky.
Dôvodom bolo upozornenie a riešenie nefunkčnosti niektorých častí osvetlenia v parku.
Primátor odpovedal, že vzhľadom k tomu, že park i všetky nehnuteľnosti v ňom sú majetkom
Kúpeľov a.s. Trenčianske Teplice, dá za úlohu monitorovať funkčnosť osvetlenia mestskej polícií,
ktorá následne upovedomí Kúpele Trenčianske Teplice o aktuálnom stave osvetlenia.
Poslankyňu Ďatkovú požiadali o udelenie slova p. Mrázik a p. Haviernik. Obom občanom bolo
udelené slovo.
Poslankyňa Psotná odišla z miestnosti.
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Pán Mrázik sa vyjadril k tomu, čo sa odohralo počas posledných troch zasadnutí MsZ.
Skonštatoval, že k schváleniu rozpočtu mesta by mali poslanci pristupovať s väčšou vážnosťou.
Ďalším jeho príspevkom bol pohľad do predvolebného obdobia, kde zhrnul situáciu okolo tvorby
skupiny opozície súčasného primátora s jediným cieľom - zničiť svojho protikandidáta Škultétyho.
Spomenul odstúpenie dvoch kandidátov na primátora z dôvodu klamstva a podvodov, ktoré sa
v skupine tvorili a tiež i ďalších dvoch, z ktorých jeden napísal Teplický Zlodejník. Táto situácia sa
preniesla i po prvom zasadnutí MsZ. Ako člen Matice Slovenskej vyzýval na zblíženie ľudí, priznanie si
omylov aj napr. primátorom, uplatneniu získaných skúseností z minulých období. Vyzval niektorých
poslancov na „učlovečenie sa", potom si ich budú občania vážiť a velebiť a bude im odpustené,
dokončil pán Mrázik.
Následne vystúpil pán Haviernik, ktorý 17 rokov žil v Rakúsku a po návrate na Slovensko sa
začal zaujímať o dianie v meste. Ale po zhliadnutí niektorých zasadnutí MsZ, musel vystúpiť
a apelovať na poslancov, aby si nemýlili práva a povinnosti. Dvaja z poslancov, ktorých volil, ho
sklamali, tiež i 760 ľudí, ktorí podpísali petíciu za výstavbu supermarketu. Upozornil na „činnosť"
poslancov, ich správanie i oblečenie na zasadnutí MsZ.
Poslanec Kočiš reagoval na obvinenie pána Mrázika o napísaní Teplického Zlodejníka
a vyzval ho na verejné odsúhlasenie autora tohto letáku - poslanca Kočiša.
Tiež vyzval prítomného pána Šedinára o vystúpenie pred MsZ vzhľadom k tomu, že „nevyberane"
hovorí o poslancovi.
Po udelení slova jednomyseľným schválením poslancami MsZ zareagoval pán
Uviedol, že už dlho žije v Trenčianskych Tepliciach, ľudia ho poznajú , bol i členom mestskej
takéto škandály nezažil. Povedal otvorene, že poslanec Kočiš rozkazuje organizácií
dôchodcov,
nedodržal dohodu pri akciách navrhnutých Jednotou dôchodcov, robí a
zmätočné uznesenia, navádza poslancov na protiprávny predaj.

Šedinár.
rady, ale
Jednote
navrhuje

Slovo udelili poslanci i ďalšej občianke pani Párnicovej, ktorá sa poďakovala poslankyni
Žbirkovej, že zaujala taký postoj pri rokovaní bodu o rozpočte mesta.
Poslanca Kočiša, ako hovorcu skupiny poslancov, sa pýtala, ako sú ohodnotení poslanci, keď v rámci
šetrenia znížili plat primátorovi. Predložila i názor mnohých občanov, že nepoznajú poslanca Orieška,
nestretajú ho v meste, poznajú ho len z prenosov zasadnutí MsZ.
Primátor odpovedal za poslanca Kočiša pani Párnicovej, že poslanci MsZ dostávajú odmenu
za zasadnutie MsZ cca 33,- eur.
Do bodu rôzne sa po odhlasovaní poslancami zapojila aj pani Krajmerová, ktorá sa spýtala
poslanca Kočiša, keď napadol rodinné centrum Ovečka ohľadom financií, akú sumu má vyčlenenú
z rozpočtu ZPOZ. Druhá myšlienka smerovala k významu slova „poslanec", t.j. poslaný plniť vôľu.
Vôľu viac ako 760 občanov neakceptovali poslanci pri rokovaní o výstavbe supermarketu.
Navrhla doplniť VZN o psoch o obmedzenie chodenia občanov so psami po trávnikoch blízko
bytových domov a následne zaviesť pokuty na nedodržanie VZN.
Poslanca Kebisa chcela informovať, že nepozná cenovú politiku supermarketov
a poznamenala, že má pocit, že skupina poslancov háji záujmy mestských podnikateľov. K rozvoju
cestovného ruchu uviedla, že aj podnikatelia by mali prispieť k získaniu klientov.
Poslancom MsZ, najmä poslankyni Žbirkovej, pripomenula, že svoje hlasy dostali nielen od
sympatizantov konkrétnej strany, ale i od ostatných občanov, aj od „cudzárov", ktorí sa tiež podieľajú
na činnosti v meste.
Požiadala primátora o odpoveď, kto financoval kvety na akcii MDŽ organizovanej MO Matice
Slovenskej.
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Primátor odpovedal informáciou o rozpočtovanej sume pre ZPOZ na rok 2011 - 10 330,- €
a informáciou, že kvety na akciu MS MDŽ boli financované z Mesta Trenčianske Teplice.
Poslankyňa Ďurmeková bola oslovená pánom Igorom Chylom o prečítanie jeho príspevku na
zasadnutí MsZ. Pán Chyla sa zaujímal o spôsob a výber zverejňovaných príspevkov v rubrike Otázky
a odpovede na webovej stránke mesta. Odpovedal p. Hudecovi a súhlasil s ním o tom, kam smeruje
naše mesto. Spomenul i pomalé odchádzanie Artfilmu z mesta i vstúpenie nového partnera do
mestskej kotolne, ale ľudia nevidia pravdu, lebo sa nechajú zmanipulovať jedným človekom.

Primátor reagoval na prečítaný príspevok pána Chylu. Toto je jedna z ukážok, prečo sa
nezverejňujú niektoré príspevky. Táto rubrika bola zriadená na kladenie otázok pre primátora mesta
a poslancov MsZ, nie na zverejňovanie subjektívnych názorov občanov.
Na základe informácie o mestskej kotolni prezentovanej pánom Chylom, poukázal primátor na
to, ako bývalý poslanec MsZ a súčasný člen Komisie pre financie, hospodárenie, majetok a verejné
obstarávanie klame ľuďom do očí. Kotolňa je mestským majetkom, Termia s.r.o. ju má len v nájme
a preto opätovne prízvukoval, že o prevode majetku mesta súhlasia a rozhodujú poslanci MsZ.
Na interpeláciu poslanca Kočiša z minulého zasadnutia MsZ reagoval Ing. Vetrecin. Bol
zavolaný primátorom pomôcť zaviesť programový rozpočet mesta. Hoci mu mohli byť preplácané
cestovné náhrady a náhrady za ubytovanie, vzhľadom na možnosť ušetrenia financií mestu, uzavrel
nájomnú zmluvu s mestom na dvojizbový byt v budove mestského úradu. Výška jeho nájmu bola
stanovená tak, ako i MAS mikroregiónu Teplička či Obvodnému oddeleniu Policajného zboru
v Trenčianskych Tepliciach. Nakoľko mesto nie je podnikateľským subjektom, v sume spomínaného
nájomného boli stanovené len skutočné náklady, preto nepovažuje za vhodné porovnávať ceny za
nájom tohto bytu scénami bytov spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice. Ak išlo poslancovi
o vyvolanie hanby, že tu býval, odpovedal Ing. Vetrecin, že ju nepociťoval, pretože urobil „kus práce".
Poslanec Kočiš reagoval na vyjadrenie Ing. Vetrecina, že nemal nič proti jeho osobe, pýtal sa
však, či bol odkázaný na takúto výšku nájmu vzhľadom na jeho príjem. Išlo mu len o transparentnosť,
pretože na túto záležitosť poukázal v máji a zmluva bola uzatvorená až v auguste 2007.
Poslankyňu Ďurmekovú požiadal o slovo pán Mano. Po jeho udelení vystúpil pán Mano
s obvinením primátora, že podáva zavádzajúce informácie o supermarkete. Supermarket mal stáť na
Zóne Stred už dva roky. Ohľadom pozemku určeného na výstavbu supermarketu je veľa
nedorozumení a invektív. Podľa slov pána Mana tento pozemok bol predaný nie sieti supermarketu,
ale developerovi, ktorý chystá podvody. Opäť informoval prítomných o neprístupnosti Inominátnej
zmluvy, dodal, že „v mesteje niečo transparentné a niečo nie".
Primátor reagoval na slová pána Haviernika, že poslanci zmenili svoje názory, viac krát
vysvetľoval súvisiace okolnosti a uzatvoril diskusiu k téme supermarketu.
Pani Párnicová sa s krátkym konštatovaním, že doteraz sa pán Mano nezaujímal o činnosť
v meste, teraz je to z dôvodu neúspechu v oblasti poľovníckych práv v meste.
Primátor mesta vysvetlil poslancom a prítomným, že Ing. Vetrecina a Ing. Mikušovú, bývalú
prednostku MsÚ, požiadal o pomoc pri „postavení mesta na nohy", zavolal ich do „dediny"
Trenčianske Teplice, kde vykonali veľa práce, nastavili systém rozpočtu, „urobili poriadok" v meste
a z tohto vyplynulo aj ušetrenie financií pre mesto, dodal primátor na záver.

Do diskusie sa už nik z prítomných neprihlásil, primátor uzatvoril tento bod.
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8.

Záver

Vzhľadom k tomu, že dnešný program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.

PhDr. Štefan Š k u 11 é t y
iprimátor mesta

Ing. František(S á d e c k ý
prednosta IV s ú
"V; C í A

I

Overovatelia:

M.

p. Zuzana Ďurmeková

MUDr. Darina Žbirková

Zapísala: Erika Malková
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Interpelácie poslanca M. Kočiša na rokovaní MsZ konaného dňa 10.03.2011
1.Pán primátor, chcem požiadať o vysvetlenie tvojho konania na rokovaní MsZ zo dňa 03 .03. 2011,
kedy pri prerokovávaní programu zasadnutia MsZ si odmietol dať hlasovať o zmene návrhu
programu, ktorý predniesol poslanec Ing. Strieška, ako aj o návrhu viceprimátorky

Moniky

Pšenčíkovej. V rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov
- § 12, odst. 5, ako aj v rozpore s Rokovacím poriadkom MsZ v Trenčianskych Tepliciach si ďalej
viedol rokovanie MsZ, umožnil si pokračovať v diskusii a následne si dal hlasovať o návrhu poslanca
MUDr. Orieška na prerušenie zasadnutia MsZ. Tieto skutočnosti sú zaznamenané na videozázname
zo zasadnutia tohto MsZ. Pýtam sa Ťa pán primátor z akého právneho predpisu si vychádzal pri
svojom konaní, o ustanovenie akého zákona si sa opieral, keď

§ 12, odst. 5 - zákona č. 369/1990

Zb., ako aj platný rokovací poriadok MsZ v Trenčianských Tepliciach zo dňa 22. 09. 2010 jasne určujú
ako treba konať a Ty si tak nekonal.
2.Podľa podkladov z MsÚ v stredisku Narcis za obdobie od 02.10. 2010 do 13. 01.2011, teda za cca
15 mesiacov (nehovorím koľko za to obdobie bolo voľných dní a sviatkov) bola spotreba vody takmer
2 milóny litrov

(1 874 000 litrov) HH, pričom v stredisku sú iba drobné obchodné prevádzky a

kaderníctvo, pedikúra, kvetinárstvo, knižnica, televízia. V rámci tohto obdobia bola spotreba vody
napr.
od 02.12.2009 - 22. 01. 2010

177 m3,

od 03.06. - 01.07. 2010 -

106 m3,

od 02. 07. - 2.8.2010 -

124 m3,

od 03. 08. - 8.10. 2 0 1 0 -

623 m3

od 09. 1 0 . - 4.11. 2010 -

293 m3, !!!!

od 05. 11. - 31.12.2010-

287 m3

!!!!

!!!!

pričom v ostatných mesiacoch sa priemer pohyboval v akceptovateľných cca 60 m3.
Pýtam sa pán primátor:
1.
2.

Takto vyzerá, Tebou proklamované šetrenie a efektívne nakladanie s prostriedkami mesta ?
Kto platil t ú t o spotrebu vody, (verím, že t o nebolo rozúčtovávané aj tým, ktorý túto nadspotrebu
nezapríčinili). Ako je možné, že pri platení faktúr nebolo upozornené na obrovské rozdiely pri
odberoch

v jednotlivých

mesiacoch?

Kto

je

zodpovedný,

aby

tieto

veci

kontroloval

a vyhodnocoval ? Aké si prijal opatrenia a vyvodil dôsledky?
3.

Kde sa minulo také obrovské množstvo vody ? V prípade, že voda bola poskytnutá iným
subjektom, ako tým, ktoré majú v Narcise prenajaté priestory - tak o ktoré subjekty sa jedná
a kedy, a v akej sume im bol odber vody faktúrovaný?
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Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. marca 2011

Uznesenie č. 25/111/2010
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Uznesenie č. 26/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odporúča MsÚ zabezpečiť vypracovanie VZN
Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske
Teplice a predložiť ho na rokovanie MsZ v termíne do 6. 4. 2011.

Uznesenie č. 27/111/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)
schvaľuje
Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na
mesta
- Bežné príjmy celkom 2 289 589 €
- Bežné výdavky celkom 2 289 421 €
- Kapitálové príjmy celkom 4 533 561 €
- Kapitálové výdavky celkom 4 431 646 €
- Príjmy Fin. operácií celkom 166 269 €
- Výdavky Fin. operácií celkom 78 630 €

rok 2011, vrátane rozpočtov

rozpočtových organizácii

b)
berie na vedomie
- Viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 - 2013
- Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
c)
ukladá MsÚ v Trenčianskych Tepliciach
- rozpísať schválený rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2011 v súlade so zákonom NR SR
č. 583/2004 Z. z.

V Trenčianskych Tepliciach 1 4 . 3 . 2 0 1 1

primátor
iai
mesta

x
Za správnosť: Erika Malková

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 10. 3. 2011

Ing.
Dagmar
Datková
25/111/2011
26/111/2011
27/111/2011

Proti
Proti
za

Peter
Ďurina

Zuzana
Durmeková

Martin
Kebis

za
za
za

Nehlás.

Nehlás.

PhDr.
Marian
Kočiš

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

Monika
Pšenčíková

za
za
Zdržal sa

Proti
Proti
za

za
za
Zdržal sa

za
za
Zdržal sa

Proti
Proti
za

Legenda:
Za
- poslanec hlasoval za prijatie uznesenia
Proti
poslanec hlasoval proti prijatiu uznesenia
Zdržal sa
poslanec sa zdržal hlasovania
Nehlás.

- p o s l a n e c n e h l a s o v a l , nebol p r í t o m n ý v r o k o v a c e j m i e s t n o s t i

- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ

Ing.
Peter
Strieška

MUDr.
Darina
Žbirková

Nehlás.

za
za
za

Nehlás.
Nehlás.

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. marca 2011

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

Ing. Dagmar Datková
Mfsu y.

Peter Ďurina

' f

Zuzana Ďurmeková
f

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