Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. mája 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.

Interpelácie

3.

Vypracovanie VZN

Mesta Trenčianske Teplice o zásadách

hospodárenia

a nakladania

s majetkom Mesta Trenčianske Teplice
4.

Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 30/IV/2011 zo zasadnutia
MsZ zo dňa 18. 04. 2011, ktorého výkon bol pozastavený

5.

Návrh plánu zasadnutí MsZ v Trenčianskych Tepliciach pre rok 2011

6.

Návrh na vypracovanie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu mesta Trenčianske Teplice

7.

Rôzne

8.

Záver

1.

Otvorenie

Dnešné MsZ, ktoré bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, otvoril primátor privítaním prítomných.
Primátor oznámil, že v stanovenom čase začatia zasadnutia MsZ nie je MsZ uznášania
schopné. Preto bolo potrebné počkať, či bude MsZ uznášania schopné v časovom horizonte podľa čl.
7 ods. 5 Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčianskych Tepliciach.
Po príchode ďalších poslancov primátor skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. Za krátke meškanie sa ospravedlnili poslanci Martin
Kebis, Peter Ďurina a Darina Žbirková.
Za overovateľov zápisnice určil primátor poslanca Petra Striešku a poslanca Dušana
Malka, za skrutátorky Martinu Fialovú a Soňu Kresánkovú, za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Návrh programu obdržali poslanci písomne. Zasadnutie mestského
zastupiteľstva bolo
zvolané na základe žiadosti poslancov: p. Ďurmekovej, p. Kočiša, p. Kebisa, p. Striešku, p. Orieška a
p. Psotnej. V navrhovanom termíne zasadnutia MsZ sa neuskutočnilo z dôvodu dlhodobo plánovanej
účasti primátora na Sneme ZMOS-u v Bratislave.
K bodom dnešného programu primátor povedal, že body č. 3., 4., 5. a 6. sú v rozpore so
zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K danej problematike sa už
vyjadril na predošlom MsZ nielen primátor, ale aj JUDr. Bustinová s výkladom k tvorbe návrhov
uznesení MsZ, právam a možnostiam MsZ. Vzhľadom k tomu, primátor požiadal predkladateľov
spomenutých materiálov o ich stiahnutie z dnešného programu rokovania MsZ a prerokovanie na
príslušnej komisii.
Predkladatelia materiálov k bodom č. 3., 4., 5. a 6. dnešného zasadnutia MsZ sa vyjadrili, že
materiály nestiahnu z programu rokovania MsZ.
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Poslankyňa Ďatková predložila pozmeňujúci návrh, a to: vypustiť body č. 2. , 3., 4., 5., 6. a 7. z
programu rokovania MsZ.
Následne dal primátor hlasovať za návrh poslankyne Ďatkovej.
Na základe výsledkov hlasovania:
za: 3
proti: 5 (Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška)
zdržal sa: 0
nebol prijatý návrh poslankyne Ďatkovej.
O slovo sa prihlásil poslanec Kočiš s návrhom - vypustiť bod č. 3 a program zasadnutia MsZ
nahradiť v takomto poradí:
1. Otvorenie
2. Interpelácie
3. Návrh plánu zasadnutí MsZ v Trenčianskych Tepliciach pre rok 2011
4. Návrh na vypracovanie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu mesta Trenčianske Teplice
5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/11/2010 zo dňa 15. 02. 2010, ktorým bolo schválené VZN
Mesta Trenčianske Teplice č. 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice
6. Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 30/IV/2011 zo
zasadnutia MsZ zo dňa 18. 04. 2011, ktorého výkon bol pozastavený
7. Rôzne
8. Záver
Primátor mesta dal hlasovať za návrh programu v takom znení, ako ho navrhol poslanec Kočiš
s upozornením, že k bodu č. 5. nemajú poslanci, ani primátor k dispozícií žiaden materiál.
Po odpovedi poslanca Kočiša, že materiál dostanú poslanci v dostatočnom predstihu pred
prerokovaním daného bodu, pristúpili poslanci k hlasovaniu za jeho návrh s týmto výsledkom
hlasovania:
za: 5
proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
zdržal sa: 0
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 31/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Poslanec Strieška začal s vysvetľovaním prítomným o požadovanom termíne zasadnutia MsZ
z dôvodu možnosti zúčastnenia sa všetkých poslancov a po upozornení primátorom mesta na
prednesení svojho vysvetlenia v bode Rôzne, poslanec Strieška dal návrh na prerušenie rokovania
MsZ s termínom začatia o 18,30 hod., kedy vysvetlí prítomným dôvod ich návrhu termínu zasadnutia
MsZ.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie za návrh poslanca Striešku, pričom dal do
pozornosti, že v minulosti sa zvolávali zasadnutia MsZ aj s termínom začatia o 13,00 hod. a tiež i na
výšku odmeny poslancov za účasť na zasadnutí MsZ 33,- €.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Primátor mesta vyhlásil prerušenie zasadnutia MsZ z dôvodu prijatia návrhu poslanca Striešku
o prerušení MsZ s termínom začatia o 18,30 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ.
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Po skončení doby prerušenia MsZ, primátor mesta pokračoval
dnešného zasadnutia, ktorým bol bod Interpelácie.
2.

ďalším bodom programu

Interpelácie

Do tohto bodu sa prihlásili títo poslanci so svojimi interpeláciami:
Poslankyňa Ďurmeková sa pýtala primátora mesta, či si stojí za svojimi vyjadreniami, nakoľko
sa vyskytlo množstvo jeho rozporuplných vyjadrení k ovládaniu a s ú l a d u so zákonmi, najmä pri
formulácií návrhov uznesení s termínom „ukladá". Druhá jej o t á z k a smerovala k možnosti
vhodnejšieho umiestnenia drevorezba s názvom „Žena s dieťaťom" od rezbára p. Michaličku, ktorá sa
nachádza pred vchodom do mestskej knižnice. Tiež podotkla i to, že hoci j e drevorezba vyčistená, nie
je zakonzervovaná. Návrh na umiestnenie lavičiek pred školskú j e d á l e ň pre dôchodcov, najmä
z dôvodu čakania na výdaj stravy, bol tretím bodom interpelácie poslankyne Ďurmekovej. (celé znenie
interpelácie je prílohou
zápisnice)
Poslankyňu Psotnú požiadala o prednesenie poďakovania primátorovi za kladné vybavenie
žiadosti p. Weberová a možnosť ošetrenia podania potvrdenia o návšteve školy študentov v Českej
republike k uplatneniu úľavy na dani za komunálny odpad podľa platnej legislatívy. Ďalšími
požiadavkami poslankyne bolo oslovenie TSK Trenčín o odstránenie problému so zdržujúcou sa
vodou na ceste pri pošte z viacerých dôvodov a premiestnenie poslaneckej miestnosti v Narcise na 1.
poschodie z dôvodu lepšieho prístupu aj pre občanom so zdravotnými problémami, (celé znenie
interpelácie je prílohou
zápisnice)
Na interpeláciu poslankyne Ďurmekovej nadviazal aj poslanec Kočiš citáciou slov primátora
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a spýtal sa primátora mesta, prečo aj on niekoľkokrát predkladal
návrhy uznesení s formuláciou „ukladá MsÚ" a následne ich podpísal, keď mnoho ráz
sám
upozorňoval poslancov na nesúlad a rozpor so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, (celé znenie interpelácie je prílohou
zápisnice)
Na základe požiadania p. Krajmerovou na MsZ dňa 18. 4. 2011 na vyhľadanie projektu na
Zónu Stred projektanta z Košíc podal na MsÚ žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Skonštatoval, že pravdepodobne išlo o zlú
formuláciu, nakoľko v odpovedi na túto žiadosť bolo uvedené, že v archíve MsÚ sa takáto projektová
dokumentácia nenachádza. Bude „grantom" a sumu za poskytnutie tejto informácie 1, 58 € zaplatí,
napriek tomu, že žiadnu fotokópiu nedostal a je mu vyčíslená suma ako za vyhotovenie jednej
fotokópie. Pýtal sa primátora na postup a spôsob vyčíslenia nákladov pri žiadostiach o sprístupnenie
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
Poslanec Strieška sa na základe doručenia
sťažnosť pýtal primátora: prečo nie sú evidované ním
a hospodárenia? Prečo sú uložené u prednostu MsÚ?
je oprávnený podpisovať inominátne zmluvy? Aký je
vplynul z tejto záležitosti?

odpovede hlavného kontrolóra mesta na jeho
požadované zmluvy na referáte správy majetku
Na základe akého zákona alebo smernice a kto
súčasný stav, kto j e zodpovedný a aký postih

Primátor zodpovedal len na niektoré otázky poslancov, ostatným, po doručení písomného
znenia interpelácie, odpovie písomne.
Poslancovi Strieškovi - evidencia zmlúv je internou záležitosťou MsÚ, ktorá je stanovená zákonom.
Žiaden postih pre pracovníkov MsÚ teda nevyplynul.
Poslancovi Kočišovi - k spoplatneniu odpovedi k žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č.
211/2000Z.Z. uviedol, že pracovník MsÚ sa riadi Smernicou primátora, v ktorej sú stanovené poplatky
za poskytnutie požadovaných informácií. Primátor bližšie upresnil, že mesto nevytvára žiadne analýzy
ani zoznamy, a preto ich ani nemôže poskytnúť, ak nimi nedisponuje. V prípade sprístupnenia
obchodného tajomstva MsÚ postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z..
Primátor doplnil k predošlej interpelácií poslanca Kočiša, že údaje získal o spotrebe vody
v Narcise z materiálu, ktorý mu poskytol prednosta MsÚ. Uviedol zlé zaokrúhľovanie čísla, prirátanie
dobropisu k faktúram za spotrebu vody a ponechal na úsudok ľudí, ako by poslanec hospodáril
s mestskými financiami.
Poslanec Ďurina sa ohradil na poslanca Kočiša, aby neklamal a nehovoril hlúposti o tom, že
materiál, ktorý ukazoval na predošlom MsZ, bol od primátora. Bol priamo zo školenia poslancov MsZ,
dodal poslanec Ďurina.
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3.

Návrh plánu zasadnutí MsZ v Trenčianskych Tepliciach pre rok 2011

Primátor prečítal názov
o uvedenie tohto materiálu.

bodu programu a požiadal predkladateľa -

poslanca

Striešku

Poslanec Strieška prečítal dôvodovú správu. Predložený návrh umožňuje lepšiu prípravu
jednotlivých rokovaní, ako aj možnosť poslancov plánovať si využitie času pri vlastných pracovných
aktivitách s účasťou na práci v poslaneckom zbore, čo môže prispieť k vyššej účasti na zasadnutiach
a efektívnejšom fungovaní MsZ.
Po diskusii poslancov Žbirkovej, Ďatkovej, Pšenčíkovej, Ďurmekovej, Kebisa, Kočiša, Striešku
a primátora mesta o termínoch a časoch jednotlivých zasadnutí MsZ, o dôvode ich stanovenia,
o možnosti zmien času zasadnutí MsZ, o možnosti uplatnenia náhrady mzdy, o kompetencii
primátora, o chýbajúcej vzájomnej dohode všetkých poslancov, o dodržovaní zákonom stanovených
lehôt pri predkladaní niektorých materiálov, o uplatnení stanoviska komisií pri MsZ, požiadala
poslankyňa Žbirková o stiahnutie tohto materiálu z programu rokovania MsZ.
Návrh poslankyne Žbirkovej nebol prijatý na základe hlasovania poslancov:
Za: 4
Proti: 7 (Ďurmeková, Ďurina, Kebis, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška)
Zdržal sa: 0
Primátor požiadal o prečítanie znenia uznesenia a následne dal hlasovať.
Na základe hlasovania poslancov:
Za: 7
Proti: 4 (Ďatková, , Malko, Pšenčíková, Žbirková)
Zdržal sa: 0
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 32/V/2011:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje plán zasadnutí MsZ pre rok 2011 na 22.
06., 27. 07., 07. 09., 26. 10., 23. 1 1 , 21. 12., s časom rokovania o 17.00 hodine.
Poslanec Strieška vyšiel z miestnosti.
4.

Návrh na vypracovanie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu mesta Trenčianske
Teplice

Primátor požiadal poslankyňu Ďurmekovú o predloženie tohto materiálu.
S odôvodnením, že pre mesto Trenčianske Teplice je cestovný ruch absolútnou prioritou, je
potrebné podporovať aktivity, ktoré smerujú k zvýšeniu počtu návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na
území mesta a zvýšeniu ich prínosu pre mesto a v zmysle § 6 písm. c) zákona č. 91/2010 Z.z.
o podpore cestovného ruchu a na základe odporučenia Komisie pre cestovný ruch a podnikanie
a prijatého uznesenie č. 1/2011 na vypracovanie koncepcie rozvoja mesta a z nej vyplynutie
koncepcie rozvoja cestovného ruchu, predložila poslankyňa Ďurmeková tento návrh na vypracovanie
koncepcie rozvoja cestovného ruchu. Prečítala i návrh uznesenia so zmenou oproti návrhu uznesenia
na materiály k tomuto bodu programu:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach žiada prednostu MsÚ v Trenčianskych
Tepliciach
vypracovať Koncepciu rozvoja cestovného ruchu mesta Trenčianske Teplice a predložiť ju na
rokovanie MsZ dňa 27. 07. 2011.
Primátor mesta doplnil, že v roku 2008 bola vypracovaná koncepcia rozvoja mesta ako súčasť
komplexnejšieho materiálu s názvom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčianske
Teplice, ktorá je zverejnená na webovej stránke mesta a jej vypracovanie bolo jednou z podmienok
žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ. Vypracovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu (ďalej
len koncepcia RCR) mesta je v kompetencií komisie, nie prednostu MsÚ.
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Prednosta MsÚ poznamenal, že poslanci sa zadávaním vypracovania takéhoto strategického
materiálu mestskému úradu vzdávajú možnosti pretvoriť mesto „na svoj obraz", podľa predvolebných
programov.
Poslanec Strieška prišiel do miestnosti.
V diskusii medzi poslancami Ďurmekovou, Strieškom, Ďurinom, Kočišom a primátorom mesta
odzneli názory o prekvapení členov komisie cestovného ruchu a podnikania o doposiaľ
nevypracovanej koncepcie RCR, o dôvode požiadania prednostu MsÚ, o možnosti spolupráce medzi
pracovníkmi úradu na dotknutých oddelenia s členmi komisie, prípadne podnikateľmi v meste, ,
o časovom horizonte na vypracovanie tejto koncepcie, o zlepšení spolupráce so spoločnosťou Kúpele
Trenčianske Teplice, o oživení cestovného ruchu v meste, o fungovaní električky, kina a turistickej
informačnej kancelárie v meste. Na viacnásobne opakovanú otázku primátorom adresovanú
predsedníčke Komisie cestovného ruchu a podnikania o vyjadrenie jej názoru, čo by mala koncepcia
riešiť, resp. konkrétne obsahovať, poslankyňa Ďurmeková neodpovedala.
Po ukončení diskusie, pristúpili k hlasovaniu. Na základe hlasovania poslancov,
Za: 7
Proti: 2 (Ďatková, Malko)
Zdržal sa: 2 (Ďurina, Pšenčíková)
primátor skonštatoval, že bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 33/V/2011:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach žiada prednostu MsÚ v Trenčianskych Tepliciach
vypracovať Koncepciu rozvoja cestovného ruchu mesta Trenčianske Teplice a predložiť ju na
rokovanie MsZ dňa 27. 07. 2011.

5.

Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/11/2010 zo dňa 15. 02. 2010, ktorým bolo
schválené VZN IVIesta Trenčianske Teplice č. 1/2010 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice

V tomuto bodu programu primátor neobdržal materiál, preto požiadal
poslanca Kebisa o jeho predloženie a odôvodnenie.

predkladateľa

Poslanec Kebis sa ospravedlnil za vzniknutý nedostatok. Uviedol, že MsZ v Trenčianskych
Tepliciach uznesením č. 26/111/2011 zo dňa 10. 03. 2011 a uznesením č. 29/IV/2011 zo dňa 18. 04.
2011 odporučilo MsÚ zabezpečiť vypracovanie VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice. Vzhľadom k tomu, že tieto
odporúčania neboli akceptované, predkladateľa odporúča MsZ prijať k tomuto bodu uznesenie tak,
ako je navrhované:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie č. 3/11/2010 zo dňa 15. 02. 2010,
ktorým bolo schválené
VZN mesta Trenčianske
Teplice č. 1/2010 o zásadách
hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice.
Primátor sa spýtal na dôvod zrušenia VZN, pretože ad 1/ po jeho zrušení sa bude primátor,
resp. MsÚ riadiť zákonom, ktorý je ukladá širšie kompetencie primátorovi ako doteraz platné VZN, ad
2/ prijatím nového VZN sa ruší predchádzajúce. Uviedol aj to, že návrh nového VZN je vypracovaný
už tri mesiace, nebolo však zvolané zasadnutia príslušnej komisie pri MsZ.
Poslanec Kebis odpovedal, že návrh VZN sa najskôr predloží na prerokovanie Komisie
financií, hospodárstva, majetku a verejného obstarávania a následne na prerokovanie na MsZ.
Hlasovanie poslancov:
Za: 7
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 1 (Ďurina)
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Uznesenie č. 34/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie č. 3/11/2010 zo dňa 15. 02. 2010,
ktorým bolo schválené VZN mesta Trenčianske Teplice č. 1/2010 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice.

6.

Návrh na potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 30/IV/2011 zo
zasadnutia MsZ zo dňa 18. 04. 2011, ktorého výkon bol pozastavený.

Na základe výzvy primátora prečítal poslanec Oriešek zdôvodnenie predloženého materiálu.
MsZ využíva svoju kompetenciu na určenie rozsahu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta
primátorom a potvrdzuje uznesenie MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 30/IV/2011 zo zasadnutia MsZ
zo dňa 18. 04. 2011.
V diskusii k tomuto bodu sa spýtala poslankyňa Pšenčíková, či bol tento materiál prerokovaný
v príslušnej komisii a či poslanec Oriešek, ako predkladateľ materiálu, j e členom komisie financií,
hospodárstva, majetku a verejného obstarávania.
Na obe otázky poslankyne Pšenčíkovej odpovedal poslanec Oriešek negatívne.
Primátor sa spýtal predkladateľa poslanca Orieška, akú výšku predstavuje suma 3 % a v čom
spočíva zmena primátora v kapitálových výdavkoch, na čo mu poslanec odpovedal, že sumu si môže
vypočítať každý sám a zmena je obsiahnutá v uznesení.
Primátor požiadal o odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta, vzhľadom k tomu, že
poslanci potvrdzujú vetované uznesenie inou formou ako na predchádzajúcom MsZ k zvoleniu členov
jednotlivých komisií.
Podľa vyjadrenia názoru hlavného kontrolóra mesta išlo o správne predložený návrh znenia
uznesenia.
Na základe hlasovania bolo prijaté uznesenie.
Za: 7
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 1 (Ďurina)
Uznesenie č. 35/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach potvrdzuje uznesenie MsZ v Trenčianskych
Tepliciach č. 30/IV/2011 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 18. 04. 2011, ktorého
výkon bol pozastavený.
7.

Rôzne

Do bodu Rôzne sa prostredníctvom poslancov MsZ, ktorí hlasovaním jednohlasne odsúhlasili
udelenie slova pre týchto občanov, zapojili:
Mgr. Fedorová sa spýtala poslancov MsZ, prečo neakceptovali požiadavku Rodinného centra
Ovečka na zástupkyňu centra Ing. Hollú v Komisii školstva, kultúry, športu a cirkví. Vyjadrila sa aj
k vypracovaniu koncepcie rozvoja cestovného ruchu a ponúkla svoje nápady na oživenie kina.
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Pani Párnicová vystúpila na predošlom zasadnutí MsZ, kde povedala svoj názor a v priebehu
troch dní bolo na ňu podané anonymné udanie, čo považovala za hanbu a bezcharakternosť
niektorých ľudí.
Otázku hlavnému kontrolórovi p. Chylovi položil p. Krištof, či to bolo jeho vyjadrenie spolu s p.
Lešákovou, že si majú sami odviezť zrezané konáre z pozemku pod Skalkou, ktorý patrí Spoločnosti
urbámikov Trenčianske Teplice. Informácie získal od p. Jovanoviča a p. Sirotného. Na vysvetlenie
doplnil, že tieto konáre zrezala a pri plote vyčistila ich rodina s povolením p. Skybského, nakoľko tam
bol neporiadok a navezený odpad a bolo to len hanbou mesta. Zároveň poďakoval p. Skybskému, p.
Kresánkovej a p. primátorovi za zlepšenie vzhľadu po výreze stromov v tejto časti.
Hlavný kontrolór mesta odpovedal, že najskôr bude hovoriť s p. Jovanovičom a p. Sirotným,
potom dá p. Krištofovi odpoveď.
Ing. arch. Olexík požiadal poslankyňu Žbirkovú o vyjadrenie sa, či má niečo proti jeho osobe
z dôvodu označenia ako podvodníka, označeného z tunelovania mesta, rozoberania jeho faktúr Mestu
Trenčianske Teplice a poslanca Orieška akým právom ho ohovára u jeho ošetrujúceho lekára
v Partizánskom.
Poslankyňa Žbirková povedala, že sa nevyjadrí, pretože to nebolo povedané v takomto
kontexte a poslanec Oriešek neodpovedal.
Poslankyňa Psotná a poslanec Strieška vyšli z miestnosti.
Pán Mano uviedol pre poslanca Ďurinu, že požadované materiály ku kauze autobusu z MsÚ
nedostal, poukázal na svoju aktivitu pri výstavbe 200 bytového domu v Bytovom družstve
v Trenčianskych Tepliciach, podotkol, že existujú s primátorom rodinné väzby , narážal na nestrannosť
poslanca, vyzval ho na vzdanie sa mandátu poslanca.
Poďakoval za rozhovor primátorovi mesta, zistil, že primátor je schopný človek, ale neustále vidí
prešľapy potvrdené aj kontrolou NKÚ, vyzval ho na prinavrátenie financií zo Zóny Stred, kauzy
autobus, šetrenie nákladov vynaložených na prevádzku KDV.
Poslankyňa Psotná a poslanec Strieška prišli do miestnosti.
Poslanec Ďurina zareagoval na vystúpenie pána Mana o jeho osobe, že hovoril len nezmysly,
doposiaľ neurobil toľko práce, koľko poslanec Ďurina pre toto mesto. Nechcel spomínať časy, keď bol
p. Mano predsedom Bytového družstva a ani to, kde skončila kauza autobus.
Pán Chyla ml. uviedol, že on je druhý pán Chyla, ktorý je prítomný v miestnosti, ale nepozná
žiadneho pána Sirotného. Požiadal primátora o odpoveď, kto je zodpovedný a komu bola uložená
sankcia za porušenie zákona spoločnosťou Televízia Trenčianske Teplice pri vysielaní relácie „Z
pracovne primátora", kedy bolo na základe jeho sťažnosti Radou pre vysielanie a retransmisiu
Bratislava toto zistené.
JUDr. Bustinová sa prihovorila poslancov so svojim názorom o doposiaľ žiadnom posune ani
rozvoji mesta, o zabúdaní na občanov, ktorí ich volili, o neustálom sa vracaní do minulosti, o potrebnej
väčšej príprave na MsZ, spomenula neustály boj s primátorom mesta, chýbajúcu prácu za občanov,
chýbajúcu podporu mladých rodín a na záver ich požiadala o napĺňanie ich volebných programov.
Pán Mrázik súhlasil s JUDr. Bustinovou, vyjadril nespokojnosť v prácou MsZ, evidovaním
vznikajúcich rozporov medzi občanmi a poslancami, čo vyvrcholilo až do udania za ohováranie, po
preukázaní ohovárania s možnosťou trojročného väzenia. Týmto vyzval poslanca Kočiša o vyjadrenie
sa k vykonaniu udania na jeho osobu a o vyjadrenie, či bol účastníkom na vydaní Teplického
Zlodejníka.
Poslanec Kočiš sa dištancoval od vydávania Teplického Zlodejníka. Ostatné zhodnotia orgány
v trestnom konaní, dodal poslanec Kočiš.
Pán Mrázik nazval poslanca Kočiša „zbabelým", pretože orgány v trestnom konaní sa už
vyjadrili - zamietli toto udanie za ohováranie.
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Vyzval poslancov, aby robili viac pre mesto, napĺňali predvolebné programy. Požiadal aj
o prehodnotenie sobášiacej pani poslankyne z dôvodu nevstúpenia a nezažitia manželstva.
Poslanec Strieška zareagoval s poznámkou, či žena, ktorá nerodila, môže byť pôrodnou
asistentkou.
Mgr. Fedorová vystúpila pred poslancov a prítomných povedala, vzhľadom na vznikajúce
nejasné informácie, o ich fungovaní a financovaní. Odovzdala poslancom list RC Ovečka, v ktorom
pozvala poslancov na nahliadnutie do účtovníctva centra a pozvala prítomných na osobné stretnutie.
Pani Takáčová tiež vyslovila súhlas s názorom JUDr. Bustinovej. Označila trojicu poslancov,
Ďurmekovú, Striešku a Kočiša za tých, ktorí „sa správajú ako malé deti a prekárajú sa". Dotkla sa aj
fungovania komisií pri MsZ, nepredložených návrhov poslankyne Ďurmekovej ku koncepcii rozvoja
cestovného ruchu, nepripravenosti poslanca Orieška, vyzdvihla činnosť a akcie RC Ovečka oproti
Matici slovenskej v Trenčianskych Tepliciach.
Poslankyňa Pšenčíková a poslanec Oríešek vyšli z miestnosti.
Do diskusie sa zapojila ešte raz JUDr. Bustinová. Uviedla, že mesto a obyvatelia sa polarizujú,
požiadala poslancov o sprofesionalizovanie prístupu, predkladanie návrhov, ukončenie bojov v meste.
Poslankyňa Psotná a poslanec Strieška prišli do miestnosti.
Pani Lauffová sa pýtala poslancov, ktorí neschválili výstavbu supemnarketu, aké majú vízie,
aká je ich práca pre občanov.
Odpovedal poslanec Kebis, spomenul osobné rokovanie s primátorom, problémy
spádovej oblasti, hľadanie nového vhodného pozemku.
Poslanec Strieška reagoval na to, že poslanec môže
občanov, ktorí ho zvolili.

malej

mať iný názor. Poslanec zastupuje

Pani Takáčová zareagovala na poslanca Striešku, že pozerá všetky MsZ a vidí len ich
nesúhlas pri návrhoch primátora. Povedala i svoj názor, že poslanec Kočiš nevyvíja žiadne aktivity
v oblasti kultúry, športu a cirkvi, predsedom mal byť kompetentnejší človek. Navrhla poslancom, aby si
vybrali odbor, ktorý im je blízky, ľahšie by tvorili návrhy.
Poslanec Strieška, ako predseda komisie životného prostredia a výstavby, sa obklopil členmi
komisie - odborníkmi. Svoju počiatočnú nečinnosť v komisii odôvodnil zaneprázdnenosťou, následne
nevyhovoval termín garantovi komisie a nastali problémy pri vyžiadaní materiálu na prerokovanie
komisiou.
Poslankyňa Žbirková reagovala na RC Ovečka, že je veľkým fanúšikom, nevedela o ich
činnosti, nejaké informácie mala len o príspevku mesta, návrh na zmenu priestorov do mestských bol
z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.
Ing. Holá z RC Ovečka podotkla, že je to názor nielen poslancov, ale i viacerých ľudí.
Príspevok mesta predstavuje 500,- € mesačne, ich činnosťou je získavanie financií z iných zdrojov,
ktoré sú výlučne na náklady za energie. Doplnila, že matky pracujú bez nároku na odmenu a tiež je
v ich snahou hľadať si lacnejšie priestory. Pridala sa i Mgr. Fedorová s poznámkou, že je to náročná
práca, najmä pre už pracujúce mamičky. Požiadala o možnosť prispieť k financovaniu RC Ovečka,
poďakovala aj p. Chylovi ml. za platbu prvého nájmu.
Na list z RC Ovečka zareagovala poslankyňa Ďurmeková, že poslanci nenapádali činnosť RC
Ovečka. S príspevkom p. Mrázika a JUDr. Bustinovej o polarizácií občanov súhlasila, ale počiatok
začal pri „delení ľudí na slušných a neslušných". Viac ako 20 ľudí ju oslovilo s otázkou na kauzu
autobusu a nevie odpovedať. Pani Lauffovej odpovedala, že pri hlasovaní mali len ústne stanoviská
k výstavbe supermarketu, teraz už majú aj v písomnej podobe.
Poslankyňa Ďatková vyšla z miestnosti.

8

Na odznené príspevky reagoval aj primátor:
RC Ovečka - financovanie bolo schválené v rozpočte poslancami MsZ, žiadny záujem
o vysvetlenie otázok od poslankyne Žbirkovej nebol prejavený, R C má svoju webovú stránku
kde je možné si prezrieť ich aktivity. Všetci poslanci vrátane poslankyne Žbirkovej vedeli
o financovaní RC Ovečky.
P. Chyla - opýtal sa ho, aké sankcie boli uložené Televízii Trenčianske Teplice, jednalo sa
o upozornenie na porušenie zákona, nie o finančnú pokutu, preto nemal čo komu zosobniť,
ide o spoločnosť s ručením obmedzením, upozornení z Rady pre vysielanie a transmisiu prišlo
už viackrát.
Výstavba supermarketu - poslanci odmietli víťaza VOS, nedali mu šancu dokázať dokončiť
svoj zámer do konca.
Poslanec Strieška - spýtal sa ho, ako vykonával kontrolnú činnosť ako člen dozornej rady
Slovakie, v čase, keď sa spreneveril majetok mesta.
P. Mano - z výsledku kontroly NKÚ boli vyvodené úlohy, ktoré boli prerokované aj na MsZ,
KDV sa využíva už dlhoročne, náklady boli rovnaké, kino j e podľa posledných štatistík
nerentabilné, TIK detto, momentálne mesto čaká na výzvu na rekonštrukciu KDV.
Poslankyňa Ďurmeková - MsZ rozhodlo o zábezpeke mesta, nie o kúpe autobusu.
Poslankyňa Ďatková prišla do miestnosti.
Po ukončení diskusie, primátor uzatvoril tento bod programu zasadnutia MsZ.

8.

Záver

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

Ing. Strieška Peter

Mgr. Malko Dušan

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
20 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. mája 2011

PhDr. Štefan Škultéty, primátor m e s t a
Ing. František Sádecký, p r e d n o s t a M s Ú
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór

Ing. D a g m a r Ďatková
Peter Ďurina
Zuzana Ďurmeková
Martin Kebis
PhDr. Marian Kočiš
Mgr. D u š a n Malko
M U D r . R o m a n Oriešek
Mgr. Monika Psotná
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Ž b i r k o v á
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Interpelácie predložené na MsZ dňa 25.5.2011

P.Weberová- uvádzam meno s jej dovolením, ma upozornila v období podávania potvrdení
na úľavu platby za smeti na fakt, že české VŠ dávajú potvrdenie o návšteve školy len na
obdobie jedného semestra, čo v našom prípade nestačí, podľa VZN potrebuje vydokladovať
oba semestre. Touto cestou Ti chcem pán primátor poďakovať, že si na základe žiadosti,
uznal potvrdenie a vybavil žiadosť k jej spokojnosti.
Môžeme predpokladať, že takýchto prípadov bude viac, a preto doporučujem, aby sa to
podľa platnej legislatívy ošetrilo, poprípade občanom, ktorých sa t o dotýka, sa v budúcnosti
podali informácie ako to majú riešiť.
2.

Hlavná cesta, ktorá vedie do Omšenia, nepatrí do správy Mesta Trenčianske Teplice, ale
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, no tá jama alebo kaluž je v Trenčianskych Tepliciach
minimálne 34 roka a znepríjemňuje život občanom i návštevníkom mesta. V zime sa tam stala
dopravná nehoda - osobné auto a autobus, teraz v t o m t o období dochádza k zašpliechaniu
chodcov. Je vhodné a na mieste osloviť VÚC- ku, aby sa t o dalo do poriadku.

Bola som oslovená dvomi paniami v dôchodkovom veku s prosbou, či by poslanci nemohli
mať stretnutia s občanmi v miestnosti na prízemí, a nie na 2.poschodí. Tam nebudú chodiť,
keďže sú starší, so zdravotnými problémami a má to byť dobré a vhodné pre občanov.

Interpelácia poslanca MsZ PhDr. Mariana Kočiša na zasadnutí MsZ dňa 25.05.2011
Pán primátor, nadviažem na interpeláciu poslankyne pani Ďurmekovej, kde odcitovala Tvoje
vyjadrenia na zasadnutí MsZ konaného 18.04.2011. V tejto súvislosti sa Ťa chcem spýtať:
1.

Pýtam sa, pán primátor, či tvoje konštatovanie, že je zodpovednosťou a povinnosťou poslanca
ovládať zákony v súvislosti s materiálmi, ktoré predkladá, platí aj pre primátora mesta? Vyčítal
si poslancom, že predložili zmätočný, protizákonný a nevykonateľný materiál tým, že MsZ chcelo
ukladať úlohy MsÚ, čo je v rozpore so zákonom, pretože MsZ nemôže ukladať úlohy MsÚ. Pritom
Ty osobne si na rokovanie MsZ 02.02. 2011 predložil materiál - Návrh na predaj nehnuteľného
majetku mesta, kde v návrhu na uznesenie písm. b) MsZ ukladá MsÚ pripraviť zmluvu o budúcej
zmluve na podpis (MsZ stiahlo tento materiál z rokovania). Na zasadnutí MsZ 03.03.2011 bol
tento materiál opätovne Tebou predložený na rokovanie aj s návrhom na uznesenie - bod b)
MsZ ukladá MsÚ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na podpis (materiál nebol MsZ schválený
a v tejto súvislosti žiadam o vysvetlenie, prečo k tomuto bodu nie je v zápisnici číslo
uznesenia!!!). Na rokovaní MsZ 10.03. 2011 - materiál Viacročný rozpočet mesta, ktorý si opäť
predkladal Ty v uznesení č. 27/111/2011 v bode c) MsZ ukladá MsÚ rozpísať schválený rozpočet
mesta na rok 2011. Toto uznesenie si podpísal, aj keď tvrdíš, že ukladať MsÚ je v rozpore so
zákonom. Podobne, keď tvrdíš, že
predložil

MsZ nemôže ukladať prednostovi MsÚ, tak opäť si Ty

03.03.2011 materiál - Upozornenie prokurátora... , kde v návrhu na uznesenie si

preložil návrh s formuláciou MsZ ukladá prednostovi MsÚ a aj si uznesenie podpísal!!!
2.

Pýtam sa, pán primátor, prečo si takýto materiál predložil na rokovanie MsZ a prečo si
uznesenie podpísal? Poučoval si nás, a teda mal si vedieť, že (citujem tvoje vyjadrenie):
„Hovorím je to v rozpore so zákonom 369, kde sú na to ajodvolávky a vysvetľovacie paragrafy,
MsZ nemôže ukladať úlohu MsÚ ani primátorovi.

Pán primátor Škultéty, toto je jasne dané, si

nemýľ pojmy s dojmami a bolo by dobré, keď sa ohradzuješ, aby prednosta MsÚ nám robil
právne služby a výklad zákona, tak nech si to pán prednosta tiež doštuduje a nech poradenstvo
realizuje aspoň pre Teba! A ako sa ukazuje, je len na škodu veci, že na tom školení, čo nám 2x
zabezpečilo mesto si nebol aj Ty a poslanec Ďurina Ti nedal k dipozícii materiály s ktorými nás tu
minule poučoval. A o tej zodpovednosti právnej apolitickej na ktorú sa odvolávaš ani
nehovorím... Ozaj a prečo si nebol na tom školení ? Možno aj tam by Ti odpovedali, aká novela
zákona o obecnom zriadení bola prijatá k 01.01.2010 na ktorú sa odvolávaš. Ja a iste aj ďalší
poslanci o nijakej novele k tomuto dátumu nevieme. Záverom zacitujem Tvoje slová pán
primátor, ktoré si povedal na zasadnutí MsZ 12.12.2007 síce v inej súvislosti, ale hodiace sa
k tejto situácii viac: „Neviem, či je to zámer; alebo nevedomosť a neviem, čo z toho je horšie".
Ja dodávam, že vždy je jednoduchšie v cudzom oku vidieť aj smietku, ale v svojom ani brvno.
Však pán primátor? Občan si iste urobí úsudok sám...
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Pán primátor chcem poukázať na množstvo tvojimi slovami povedané zmätočných,

rozporuplných

vyjadrení, ktorými si sa na minulom zasadnutí MsZ prezentoval. Zacitujem niektoré Tvoje vyjadrenia
a potom sa budem p ý t a ť : „Predtým,
o nasledovných
o stiahnutie

skutočnostiach.

tohto materiálu

ako dám hlasovať o tomto programe; chcel by som Vás informovať

Chcem požiadať

predkladatelbv

bodu č. 3 poslankyňu

Ďurmekovú

z dôvodu, že uvedený materiál je v rozpore so zákonom 369 o obecnom

zriadení. Jedná sa, týka sa najmä paragrafu,

kde MsZ ide ukladať úlohu MsÚ. MsÚ v zmysle novely

zákona o obecnom zriadení schválenej k 01.01.2010 (???) nie je výkonným orgánom MsZ. Tým pádom
MsZ nemôže ukladať MsÚ žiadne úlohy. Táto záležitosť bola prezentovaná poslancom MsZ aj na dvoch
školeniach,

ktoré

a upozorneniam

mesto

Trenčianske

Teplice

aj na minulom zastupiteľstve,

objednalo

pre

poslancov

MsZ.

Napriek

tomu,

MsZ chce uložiť úlohu MsÚ. Hovorím je to v rozpore so

zákonom 369. kde sú na to ai odvolávky aj vvsvetľovacie paragrafy. Dokonca už sú stanoviská
prokuratúry,

kde tieto veci riešili aj iné MsZ. Z tohto pohľadu je tento materiál zmätočný,

a nevykonateľný.
pohľadu

Ešte raz, MsZ nemôže ukladať úlohu MsÚ ani primátorovi,

ak bude tento materiál

prerokovaný

a prijatý v tomto

aj

protizákonný

resp. starostovi. Z tohto

texte, ako je, je nevykonateľný

v rozpore so zákonom. Z tohto pohľadu žiadam poslankyňu Ďurmekovú, aby stiahla uvedený

a je

materiál,

aby sme vôbec o ňom nerokovali, pretože je v rozpore so zákonom.
..Je zodpovednosťou a povinnosťou poslanca ovládať zákony v tej súvislosti, ktoré

predkladá...

Nie je to slovíčkárenie, je to dôležitá vec, pretože zákon definuje jasne a vypúšťa, vypustil to v novele
z 01.04.2010, že MsÚ nie je výkonná zložka MsZ. To znamená, že MsZ môže schvalovaťiba
sú definované presne v zákone a nemôže ukladať úlohy MsÚ ani primátorovi...Nie

veci, ktoré

je podstatné, čo si

myslíš, podstatné čo hovorí zákon a ešte raz MsÚ nie je výkonnou zložkou MsZ a pán poslanec Kočiš
toto je jasne dané, si nemýľ pojmy z dojmami...Ale jednoducho
právne služby a výklad zákona pri Vašom rozhodovaní.
politickú si za tento materiál nesiete plne Vy

Vám nebude prednosta úradu robiť

To teda nie! A tú zodpovednosť právnu aj

A ja hovorím, že je v rozpore so zákonom. Navyše

hovorím ešte raz, mesto Trenčianske Teplice objednalo 2x školenie k tejto téme. Presne je definované
aj v týchto materiáloch,

čo ste mali, aké paragrafy sa vypúšťali. Jeden paragraf sa vypustil, že MsÚ

nie je výkonnou zložkou MsZ. Na tomto
pamätám.

školení boli všetci okrem poslanca

Takže všetci ste boli o týchto právomociach

zmenené z hľadiska kompetencií-

informovaní,

aj o tom, že boli

( z vystúpenia primátora - MsZ 18.04.2011.)

Otázka na Teba p. primátor: „Stojíš si za svojimi vyjadreniami ?

Striešku pokiaľ si
dramaticky

Z a s a d n u t i e M s Z v T r e n č i a n s k y c h Tepliciach, d ň a 25.5.2011:
Interpelácia č. 2:
P o d á v a m otázku z p o d n e t u o b č a n o v , konkrétne od rodiny po rezbárovi p. Michaličkovi, ktorý
daroval m e s t u s o c h u - d r e v o r e z b u (žena s dieťaťom). Táto bola u m i e s t n e n á v z a s a d a č k e
M s Ú a v súčasnosti s a n a c h á d z a v Narcise, na c h o d b e pred knižnicou.
U v e d e n á d r e v o r e z b a bola d l h o d o b o neošetrená a znečistená. V súčasnosti j e v y č i s t e n á
zbavená

prachu, ale j e n e o š e t r o v a n á tak, ako to d r e v o r e z b a vyžaduje.

Občania

sa

d o m n i e v a j ú , ž e podlieha s k a z e .
P ý t a m sa z podnetu u v e d e n e j rodiny, či by nebolo m o ž n é nájsť dôstojnejšie m i e s t o p r e túto
drevorezbu.

Interpelácia č. 3:
M o j a tretia interpelácia sa t ý k a o b č a n o v , ktorí si chodia pre obedy do z á k l a d n e j školy - do
školskej jedálne. J e d n á sa z v ä č š a o starších spoluobčanov, ktorí cez p r a c o v n é dni v k a ž d o m
počasí čakajú, p o k ý m sa otvorí v ý d a j ň a obedov. Stoja na c h o d n í k u či schodišti, opierajú sa
o zábradlie.
Moja otázka znie, či by n e b o l o m o ž n é umiestniť do tohto priestoru lavičky a t ý m vytvoriť
dôstojnejšie p o d m i e n k y pre t ý c h t o našich s p o l u o b č a n o v na čas, p o k ý m im b u d ú v y d a n é
obedy.

Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 25. mája 2011

Uznesenie č. 31/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Uznesenie č. 34/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie č. 3/11/2010 zo dňa 15. 02. 2010,
ktorým bolo schválené VZN mesta Trenčianske Teplice č. 1/2010 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 35/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach potvrdzuje uznesenie MsZ v Trenčianskych
Tepliciach č. 30/IV/2011 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 18. 04. 2011, ktorého
výkon bol pozastavený.

V Trenčianskych Tepliciach 3 . 6 . 2 0 1 1

TRENČIANSKE TEPLICE

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

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčianskych Tepliciach

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

6884/342/SEKPRIM/2011

Vybavuje/linka

Malková/655 6710

Trenčianske Teplice

3. 6. 2011

ROZHODNUTIE

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
POZASTAVUJEM
výkon uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 32/V/2011 a
č. 33/V/2011 zo dňa 25. 5. 2011 v znení:
Uznesenie č. 32/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje plán zasadnutí MsZ
pre rok 2011 na 22.06., 27.07., 07.09., 26.10., 23.11., 21. 12., s časom rokovania
o 17.00 hodine ,
pretože toto uznesenie odporuje zákonu a je pre mesto zjavné nevýhodné

Uznesenie č. 33/V/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach žiada prednostu MsÚ v Trenčianskych
Tepliciach vypracovať Koncepciu rozvoja cestovného ruchu mesta Trenčianske Teplice
a predložiť ju na rokovanie MsZ dňa 27. 07. 2011.
pretože toto uznesenie odporuje zákonu a je pre mesto zjavné nevýhodné.

PhDr. Štefan Skultéty
primátor mesta

\

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 25. 5. 2011

Ing.
Dagmar
Ďatková
31/V/2011
32/V/2011
33/V/2011
34/V/2011
35/V/2011

Proti
Proti
Proti
Proti
Proti

Peter
Ďurina
-

za
Zdržal sa
Zdržal sa
Zdržal sa

Zuzana
Ďurmeková
za
za
za
za
za

Martin
Kebis
-

za
za
za
za

PhDr.
Marian
Kočiš

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

Monika
Pšenčíková

Ing.
Peter
Strieška

za
za
za
za
za

Proti
Proti
Proti
Proti
Proti

za
za
za
za
za

za
za
za
za
za

Proti
Proti
Zdržala sa
Proti
Proti

za
za
za
za
za

Legenda:
Za
- poslanec hlasoval za prijatie uznesenia
Proti
— poslanec hlasoval proti prijatiu uznesenia
Zdržal sa - poslanec sa zdržal hlasovania
Nehlás.
poslanec nehlasoval, nehol prítomný v rokovacej miestnosti
- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ

MUDr.
Darina
Žbirková
-

Proti
za
za
za

