Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 28.10.2011 s pokračovaním dňa 9.11. 2011

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Poslanci MsZ:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Interpelácie
4. VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Trenčianske Teplice
5. Rôzne
6. Záver
1.

Otvorenie

Dnešné MsZ otvoril primátor privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov MsZ a MsZ je uznášaniaschopné. JVIsZ sa uskutočňuje v súlade s § 12 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 4 ods. 4 Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Dňa
7. 10. 2011
bola doručená od
poslancov
Mestského
zastupiteľstva v
Trenčianskych Tepliciach Petra Striešku, Mariana Kočiša, Zuzany Ďurmekovej a Moniky Psotnej
žiadosť o zvolanie zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach s jedným bodom programu prerokovanie VZN Mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice.
Uvedenú požiadavku týchto štyroch poslancov považuje za nekorektnú a ich konanie
smerujúce k vedomému porušeniu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Poslanci Peter Strieška, Marian Kočiš, Zuzana Ďurmeková a Monika Psotná
požiadali
o zvolanie MsZ v čase, keď spracovateľ VZN (poslanec Martin Kebis) ešte ani len nedoručil návrh
VZN na vyvesenie tohto materiálu v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. Účelom tohto paragrafu
je vytvoriť priestor pre odbornú a laickú verejnosť pripomienkovať uvedený návrh.
Aby bola dodržaná litera zákona v zmysle ich požiadavky, musel ako primátor mesta,
postupovať v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb., a preto sa rokovanie MsZ uskutočňuje 15-ty
pracovný deň po doručení žiadosti o zvolanie MsZ. Napriek tomu sa domnieva, že prerokovaním tohto
VZN dôjde k porušeniu zákona č. 369/1990 Zb., keďže v zmysle platnej
legislatívy neboli
prerokované (z objektívnych časových dôvodov) a vyhodnotené pripomienky verejnosti k tomuto
návrhu ako ustanovuje § 6 ods. 6 a 7 tohto zákona. K dnešnému dňu Mesto Trenčianske Teplice
eviduje 61 pripomienok.
Z hore uvedených dôvodov sa javí ako najlepšie riešenie prerokovanie tohto VZN na riadne
zvolanom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré dostatočne vopred avizoval všetkým poslancom
MsZ. Uvedené zasadnutie sa malo uskutočniť dňa 9. 11. 2011.
Aby bol dodržaný zákonný postup odporúčal všetkým poslancom nezúčastniť sa dnešného
MsZ a prerokovať všetky materiály, vrátane tohto VZN, na riadne zvolanom zasadnutí MsZ.
Týmto spôsobom by došlo nielen k ušetreniu finančných prostriedkov (náklady spojené
s konaním MsZ a odmeny pre poslancov MsZ) ale aj k dodržaniu zákonom stanovených lehôt
v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Po vymenovaní týchto
argumentov ešte raz vyzval poslancov, aby sa nerokovalo.
Z prítomných poslancov nikto nereagoval na primátorovu výzvu, preto primátor určil za overovateľov
zápisnice Darinu Žbirkovú a Mariana Kočiša, za skrutátorky Annu Hudcovskú a Soňu Kresánkovú, za
zapisovateľku Martinu Fialovú.
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V úvode dnešného zastupiteľstva
chcel ešte primátor uviesť na pravú mieru niektoré
nepravdy, ktoré šíri najmä poslankyňa Ďurmeková, a to konkrétne, že porušil zákon a neinformoval
poslancov, že prokurátor zrušil niektoré jeho úkony. Informoval občanov, že poslanci v prvej polovici
roka tohto roka schválili Plán zasadnutí MsZ. Je to v rozpore so zákonom, pretože zastupiteľstvo
zvoláva len primátor, poslanci nemôžu určovať termíny. Preto nepodpísal toto uznesenie. Následne
vydal rozhodnutie, v ktorom hovorí, že nepodpísal uznesenie. Bol to len interný dokument MsÚ.
Následne poslankyňa Ďurmeková navštívila Okresnú prokuratúru v Trenčíne, kde poskytla viacero
neprávd a to napr. že primátor ukončil MsZ a odišiel z rokovania, pritom on vôbec neopustil budovu
MsÚ a z prezenčnej listiny je jasné, že sa MsZ uskutočnilo. Taktiež klamala o nakladaní s majetkom
mesta. Prokuratúra si vyžiadala všetky doklady a následne Mesto Trenčianske Teplice obdržalo
stanovisko, v ktorom prokuratúra nezrušila primátorov úkon ako taký, len bol primátor upozornený,
že nemá vydávať rozhodnutia. Pokiaľ s uznesením nesúhlasí, jednoducho ho nepodpíše. Rozhodnutia
sú vydávané len v správnom konaní, keďže toto nie je správne konanie, musíme sa riadiť zákonom
č.369/1990. Dňa 23.9.2011 zrušil toto rozhodnutie, o čom bola upovedomená prokuratúra, ktorá to
akceptovala. Čo je ale horšie je Protest prokurátora k VZN o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta, ktoré schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 24.8.2011
k úkonom, ktoré má vykonávať hlavný kontrolór. Upozorňoval na to už pri schvaľovaní, že je to
protizákonné, a aj napriek tomu bolo VZN schválené.
Poslankyňa Ďurmeková - navrhovala, aby bol tento bod prerokovaný v bode Rôzne a aby dal
primátor hlasovať o schválení programu.
Poslankyňa Žbirková - spýtala sa primátora, či chce tým povedať, že poslanci 4 roky predtým
porušovali zákon, keď mali Plán zasadnutí schválený.
Primátor - podotkol, že za čias, čo je on primátor, nikdy takýto Plán zasadnutí nebol
schválený.
Poslankyňa Žbirková - nemyslí si, žeby bolo protizákonné si schváliť takýto plán, funguje to
tak aj v iných mestách. Prečo by sa poslanci nemohli dohodnúť, kedy sa budú schádzať? Posledné
MsZ bolo v auguste, zdá sa jej, že je to dosť neskoro. Taktiež sa o tom, že bude dnes MsZ zasadať,
dozvedela v utorok večer, keď si v schránke našla pozvánku, MsZ bolo zvolané o 10.00 hod., keď je
väčšina poslancov v práci.
Primátor - zo zákona má poslanec nárok byť z práce ospravedlnený.
2. Schválenie programu
Poslanec Kočiš podotkol, že nebude reagovať na to, čo tu teraz odznelo. Keďže od
7.10.2011, kedy bola písaná žiadosť o zvolanie MsZ, nastali nové skutočnosti, na základe ktorých
žiada bod č. 4 z rokovania stiahnuť a nahradiť ho bodom „Informácia o finančnej situácii mesta,
Informácia o situácii - stav „Zóny Stred" a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov."
Primátor - podľa neho bol porušený zákon,
zasadnutím MsZ.

tento materiál nebol doručený 3 dni pred

Poslankyňa Žbirková - aj v minulosti sa už stalo, že im na zasadnutí MsZ boli dodatočne
rozdané materiály.
Prítomní poslanci hlasovali o protinávrhu poslanca Kočiša.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 63/X/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
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mestského

za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
3.

Interpelácie

Primátor chcel reagovať na interpelácie poslankýň Ďurmekovej, Psotnej a Žbirkovej z minulého
zasadnutia MsZ.
K poslankyni Ďurmekovej a jej interpelácii - čo bude so zateplením základnej školy -vyslovil
nasledovné: je zarážajúce, že sa na to pýta poslankyňa MsZ, ktorá o týchto veciach rozhoduje,
niekoľkokrát bolo MsZ informované o projekte zateplenia ZŠ, taktiež ako poslankyňa má k dispozícii
rozpočet mesta, takže musí vedieť, že v ňom nie je takáto suma vyčlenená, poslanci schvaľujú
rozpočet, výdavky ale aj príjmy a poslankyňa Ďurmeková zrejme neovláda túto „abecedu", keď sa na
to pýta a nedokáže občanom podať základné informácie o fungovaní samosprávy ani jej financovaní.
Informoval poslankyňu o princípe prideľovania finančných prostriedkov na základe počtu žiakov.
Následne na základe žiadosti riaditeľa základnej školy poslanci rozpočtovým opatrením schválili
zateplenie poslednej triedy.
K poslankyni Psotnej - je rád, že ju vidí na dnešnom zasadnutí a v bode Rôzne sa bude pýtať,
prečo hlasovala tak ako hlasovala, bude mať na ňu niekoľko otázok. Čo sa týka Interpelácii na
primátora - treba si preštudovať Rokovací poriadok MsZ, v čom ho možno interpelovať. Nemôže
interpelovať primátora v súvislosti so súkromnými investíciami, ako poslankyňa sa môže informovať
na tieto veci aj sama u investora.
K poslankyni Žbirkovej - dňa 19.10.2011 sa uskutočnila verejná prezentácia stavu zelene, na
ktorú boli pozvaní aj poslanci MsZ, nikto z nich sa však prezentácie nezúčastnil. Na tejto prezentácii
sa zaoberali najmä stavom zelene na sídlisku, bola predstavená štúdia pasportizácie zelene.
Poslankyňa Žbirková - taktiež sa chcela informovať na rozostavané centrum sociálnych služieb
na sídlisku SNP. Bolo to odprezentované na MsZ, poslancom sa to zdalo zmysluplné, tak schválili
tento predaj, ostatné veci však poslanci nevedia, primátor predsa podpisuje zmluvy, tak si myslí, že on
by mal poslancov vedieť informovať. V zmluvách by predsa malo byť zakomponované, v akom
časovom horizonte to bude postavené atď. Pýtajú sa na to preto, lebo sa v tejto veci na nich obracajú
mnohí občania. Taktiež čo sa týka odpredaja pozemku spoločnsoti OPERA , v dobrej viere to poslanci
odsúhlasili, že čo všetko tu budeme mať a nič sa tam zatiaľ nevybudovalo. Stále počúvajú od
primátora, že je kríza atď.
Primátor - podotkol, že poslanci schvaľujú uznesenia a tie sú potom povinne „premietnuté" do
zmlúv.
Poslankyňa Žbirková - prečo nemôže primátor informovať o zmluvách, prečo sa tomu bráni?
Primátor - občania sú zakaždým informovaní, poslanci môžu materiál schváliť alebo neschváliť.
Tiež by sa chcel poslankyne Žbirkovej opýtať na Štefániu dvor, prečo ju nezaujíma aj to? Prečo stále
len OPERA? V Štefánii dvor mali byť tiež obchodíky, prečo sa za celých 5 rokov na to ani raz
neopýtala? A čo DESEKA, nemocnica, tenisové dvorce, tajné hlasovanie za prenájom Slovakie?
Prečo uprednostnila ponuku CK Pressburg pred ponukou Kúpeľov Trenčianske Teplice a.s. ?
Poslankyňa Žbirková - taktiež nevidela zmluvy, v minulosti tiež mávali predostreté informácie
a v dobrej viere to odsúhlasili, nikdy za nič nehlasovala s úmyslom, že by z toho mohla niečo mať.
A čo sa OPERY týka, má tomu rozumieť tak, že keď pominie kríza, tak sa tam začne stavať? A je
vlastne OPERA stále vlastníkom tohto pozemku?
Primátor - nevidí dôvod, prečo by OPERA nemala stavať a to či je tento pozemok stále
vlastníctvom spoločnosti OPERA si predsa každý môže pozrieť na Katastrálnom portáli.
Poslankyňa Ďuremková - upozornila primátora, že nevedie toto zasadnutie v súlade s Rokovacím
poriadkom Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, pretože toto nie je bod Interpelácie,
ale zároveň ho ľudsky chápe, pretože sa toho „sype na jeho hlavu veľa". Občania konečne začínajú
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mať otvorené oči, preto ho ľudsky chápe. Odznelo tu mnoho neprávd a poloprávd týkajúcich sa jej
osoby, povznesie sa nad to, opäť ho ľudsky chápe. Vyjadri sa len k bodom Interpelácie - akúkoľvek
otázku ktorú poslanec položí, položí v mene občanov tohto mesta, nepýta sa za seba, ale za občanov.
Nie každý občan má prístup na internet - napr. starší občania sa pýtajú, prečo sa stará fasáda na ZŠ
strhla, nová sa urobila len na polovicu, zo zadnej strany to nie je vôbec. Ona na to nevie technicky
odpovedať, preto položila otázku tu, lebo budova patrí mestu. Je to najadresnejšie. Arogantné
odpovede neodpovedá primátor jej, ale občanom tohto mesta. Čo sa týka ZŠ nie je pravda, že ona
o tom hlasovala, je poslankyňou len toto volebné obdobie a škola sa robila v minulom volebnom
období - pred voľbami, aby bola pekná z prednej strany.
Primátor - nikdy nepovedal, že ona o tom hlasovala, ale že MsZ hlasovalo, neznamená, že bola
súčasťou , ale keď sa schvaľoval tohtoročný rozpočet, už bola poslankyňou, tak nechápe, prečo sa na
to pýta, keď v rámci rozpočtu to nebolo schvaľované. Oprava fasády bola realizované z prostriedkov
EÚ, on si termín realizácie nevymyslel, termín bol daný Regionálnym operačným programom.
Odporučil poslankyni lepšie študovať materiály, ktoré má dostupné.
Poslankyňa Ďurmeková - podotkla len, že sa bude pýtať a má ešte veľa otázok v mene občanov,
pretože sa na ňu obracia stále viac občanov.
Primátor - reagoval na poznámku poslankyne Ďurmekovej, keby radšej chodili občania za ním,
keďže pani poslankyňa im nie je schopná podať relevantné informácie.
3.

Informácia o finančnej situácii mesta, informácia o situácii a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov

stav „Zóny Stred"

Tento bod bol zaradený do dnešného programu na základe požiadavky poslanca Kočiša.
Poslanec Kočiš - k tomu čo tu dnes odznelo sa nebude vyjadrovať, myslí si však, že je potrebné
zaradenie takého bodu, pretože domôcť sa niektorých informácii je niekedy nadľudský výkon.
V komunálnych voľbách v r. 2010 získali mandát poslanca MsZ viacerí noví poslanci. Nové zloženie
MsZ sa často veľmi komplikovane dostáva k informáciám týkajúcich sa mesta. V záujme našich
občanov vystáva pre poslancov potreba komplexnej informovanosti, aby následne mohli robiť
zodpovedné rozhodnutia a objektívne informovať svojich voličov - našich spoluobčanov. Z tohto
dôvodu sa rozhodla skupina poslancov Zuzana Ďurmeková, Martin Kebis, Marian Kočiš, Roman
Oriešek, Monika Psotná, Peter Strieška, Darina Žbirková vypracovať tento materiál.
Primátor - materiál nebol doručený 3 dni pred zasadnutím MsZ, takže je v rozpore so zákonom.
K tomuto bodu mal niekoľko pripomienok - nie je mu jasné aké sprístupnenie tajných zmlúv ide MsZ
schvaľovať, utajená zmluva - taká zmluva právne neexistuje, prečo poslancov zaujíma stále len Zóna
Stred, prečo nie aj Štefánia, Slovakia atď. ? Dohody o pracovnej činnosti - od ktorého roku? Podotkol,
že napr. zmluvy osobného charakteru sa nemôžu zverejňovať.
Poslanec Ďurina - bolo by vhodné, keby napr. prednosta MsÚ alebo primátor ešte raz vysvetlili
poslancom kompetencie štatutára a kompetencie poslancov, aby sa predchádzalo takýmto
nedorozumeniam, keďže v zákone je veľa zmien.
Primátor - v krátkosti vysvetlil poslancom, že oni nemôžu zadávať pracovné úlohy MsÚ,
primátorovi ani prednostovi. Nie je to ich kompetencia. MsZ schvaľuje uznesenia, tie sú potom
následne „premietnuté" do zmlúv. Pokiaľ chcú mať poslanci niečo v zmluve, musí to byť
naformulované v uznesení.
Poslankyňa Žbirková - poslanci schvália uznesenia, ale zmluvy už nevidia, malo by byť aj
v záujme primátora, aby bola zmluva urobená tak, aby v prípade nedodržania podmienok boli nejaké
sankcie atď.
Poslanec Kočiš - žiada doplniť do materiálu, aby boli sprístupnené informácie od r. 2007.
Primátor - podotkol len, že od r. 2007 máme približne 1500 faktúr, to majú zamestnanci MsÚ
kopírovať 1500 faktúr 11 krát? Pokiaľ chce poslanec Kočiš zapracovať do materiálu r. 2007, treba to
naformulovať do uznesenia.
4

Poslankyňa Žbirková - môže sa dohodnúť termín, kedy sa poslanci stretnú so zástupcami mesta,
kde im budú poskytnuté tieto materiály k nahliadnutiu.
Poslanci hlasovali o návrhu poslanca doplniť v názve tohto materiálu r. 2007. Celý názov
materiálu bude znieť Informácia o finančnej situácii mesta, Informácia o situácii - stav „Zóny Stred"
a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov od r. 2007.
Prijaté bolo nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 64/X/2011
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Informáciu o finančnej situácii mesta, informácia o situácii - stav
„Zóny Stred" a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov od r. 2007.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa : 1 (Ďurina)
Po hlasovaní o doplnení zmeny názvu materiálu poslanci schválili nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 65/X/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach :
a/ žiada primátora mesta
1.
informovať do 14 dní písomnou formou poslancov MsZ o skutočnej finančnej situácií Mesta
Trenčianske Teplice o stave, záväzkov a pohľadávok, vrátane faktúr v lehote splatnosti a po lehote
splatnosti, pri úveroch mesta popri stave ich splácania informovať aj o forme ručenia od r. 2007
Termín: do 11.11.2011
2.
Zaradiť a písomnou formou predložiť na najbližšie rokovanie MsZ osobitný bod s názvom :
Stav - „Zóny Stred" / prezentované zámery, podmienky a obmedzenia investičného riešenia Zóny
Stred zo strany mesta pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta
•
Zóna Stred na rokovaní MsZ dňa 18.04.2007 - uznesenie č. 32/IV/2007, informovať
o všetkých zmluvách aj s dodatkami vrátane Inominátnej - na základe čoho sa podpisovali a na
základe čoho sú utajované, aké je súčasné plnenie zmlúv, zverejnenie všetkých zmlúv aj s dodatkami,
vývoj a príčiny nerealizovania projektu, uplatňovanie sankcií a výška doterajších úhrad, postoj mesta
vo vzťahu k projektu/ od r. 2007.
Termín: najbližšie rokovanie MsZ
b/ MsZ schvaľuje:
1.
Sprístupnenie všetkých utajených zmlúv poslancom MsZ bez uplatňovania protokolu
mlčanlivosti od r.2007
2.
Sprístupnenie všetkých Inominátnych zmlúv od r. 2007
3.
Sprístupnenie všetkých zmlúv, ktoré MsZ neschválilo uznesením, resp. nie sú v súlade so
schváleným uznesením MsZ od r. 2007
4.
Sprístupnenie všetkých dohôd a dodatkov od r. 2007
c/ MsZ žiada primátora mesta aby v zmysle vyššie uvedených bodov -1,2,3,4-, - písm./ b predložili
MsZ tieto materiály na prerokovanie.
Termín: najbližšie rokovanie zasadnutia MsZ.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa : 1 (Ďurina)
5. Rôzne
Primátor otvoril tento bod. Na úvod sa chcel vyjadriť k príspevku pána Luptáka z predošlého
zasadnutia MsZ, v ktorom nazval jeho otca ako pracovníka ŠTB. Považuje to za „morálnu a ľudskú
žumpu".
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Primátora prerušil poslanec Oriešek, ktorý sa ospravedlnil s tým, že si musí ísť plniť pracovné
povinnosti a odišiel z miestnosti.
Vzhľadom k tomu, že odchodom poslanca Orieška sa zasadnutie MsZ stalo neschopným uznášať
sa a rokovať, prerušil dnešného zasadnutie MsZ.

Pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ zo dňa 28. 10. 2011

Otvorenie
Primátor mesta privítal všetkých prítomných poslancov MsZ i občanov mesta na dnešnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vysvetlil, že toto zasadnutie je pokračovaním prerušeného
zasadnutia MsZ zo dňa 28. 10. 2011, kedy sa odchodom jedného poslanca stalo rokovanie MsZ
neschopné rokovať a uznášať sa. Preto podľa zákona č. 360/1990 Zb. a Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zvolal toto zasadnutie MsZ.
Skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné, počet prítomných poslancov MsZ je 8, dvaja
poslanci poslankyňa Pšenčíková a poslanec Kebis sa ospravedlnili z neprítomnosti na rokovaní MsZ.
Program dnešného zasadnutia MsZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na MsZ. Sú
to dva zostávajú body z programu prerušeného zasadnutia MsZ.
Program:
5.

Rôzne (pokračovanie už otvoreného bodu č. 5)
A/ Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
v rámci Operačného programu Životné
prostredie, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu za účelom realizácie projektu „Technická inovácia podmienok
separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Trenčianske Teplice"

6.

Záver

Do piateho bodu programu zaradil materiál, ktorý je nevyhnutné prerokovať, a to z dôvodu
schválenia uznesenia MsZ o spolufinancovaní projektu na nákup techniky pre Technické služby mesta
Trenčianske Teplice z fondov EÚ s termínom odovzdania žiadosti do 11. 11. 2011. Schválenie tohto
uznesenia je jednou z príloh k žiadosti o NFP. Pôvodne mal byť tento materiál predložený na
avizované riadne zasadnutie MsZ, ale nakoľko bolo posledné rokovanie MsZ prerušené, bolo
potrebné ho zaradiť do dnešného programu rokovania MsZ.
Poslankyňa Žbirková - pýtala sa, či bol tento bod v programe zasadnutia predošlého MsZ.
Poslanec Kočiš - pripomenul, že zasadnutie bolo prerušené pri vyjadrovaní sa občanov
a poslancov v bode Rôzne.
Primátor - nebol porušený zákon, materiál bol doručený poslancov tri dni vopred a je
súčasťou bodu č. 5. - bodu Rôzne. Následne požiadal o predloženie materiálu prednostom MsÚ, Ing.
Sádeckým.
Prednosta MsÚ presnejšie vysvetlil poslancom MsZ. Projekt bude realizovaný hlavne
z dôvodu naplnenia legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva podľa zákona
o odpadoch s dôrazom najmä na zákonnú povinnosť separovať 5 základných druhov odpadu.
Riešením pre plnenie tejto povinnosti je vytvorenie vhodných technických podmienok, čo si vyžaduje
finančné prostriedky, ktoré mesto z vlastných rozpočtových zdrojov nemá.
Predmetom projektu je zakúpenie potrebných technológií a zariadení na zabezpečenie
separovaného zberu komunálnych odpadov v rozsahu: zberné vozidlo so stláčacou nadstavbou na
zvoz odpadu - 1 kus, veľkoobjemový vaňový kontajner, objem 7m3 - 6 kusov, kontajner na papier - 1
kus, Zvonové kontajnery so spodným výpustom - 23 kusov.
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V súčasnosti ma rozpočtová organizácia Technické služby Mesta Trenčianske Teplice na
zabezpečovanie odvozu separovaného odpadu z celého územia kúpeľného mesta jediné
špecializované vozidlo LIAZ typ - BOBR 16.2 s rokom výroby 1989. Uvedené vozidlo je v nepretržitej
prevádzke už viac ako 22 rokov a preto je fyzicky aj morálne opotrebované.
Ako doklad pre preukázanie spolufinancovania riadiaci orgán požaduje uznesenie mestského
zastupiteľstva, ktorým sa schváli spolufinancovanie projektu „Technická inovácia podmienok
separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Trenčianske Teplice".

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Psotná, ktorá pochválila predložený projekt a pýtala sa, či
sa budú v rámci tohto projektu nakupovať aj nové zvonové kontajnery.
Prednosta MsÚ - pôjde o modernizáciu kontajnerov a výmenu zničených už nepoužiteľných
kontajnerov.
Poslanec Kočiš - navrhol doplniť uznesenie bodom c/ v tomto znení:
c/
„v prípade úspešnosti projektu ďalší postup tak, že podmienky využitia predmetu projektu stanoví
MsZ".
Primátor - podmienky určuje riadiaci orgán, ako i presné použitie finančných prostriedkov
a kontroluje aj plnenie kvót.
Prednosta MsÚ - v podmienkach výzvy je určené presné znenie uznesenia. Z tohto dôvodu
navrhol, aby bol návrh doplnenia uznesenia schválený ďalším uznesením.
Poslanec Kočiš - súhlasil, uviedol, že poslanci nepoznajú podmienky výzvy, ktorú si pre
krátkosť času nemohol pozrieť.
Poslankyňa Žbirková - zaujímala sa, či spoločnosť Marius Pedersen nevykonáva odvoz
separovaného odpadu alebo či to robia Technické služby mesta Trenčianske Teplice (ďalej len TsM).
Ďalej sa pýtala, či budú TsM vykonávať služby aj v okolitých obciach a či má mesto financie na
spolufinancovanie tohto projektu. Tiež sa spýtala, či bola vyhodnotená zmluva s touto spoločnosťou.
Primátor - odpovedal poslankyni, že separovaný odpad odvážajú TsM, problémom je staré
auto. Využitie služieb spoločnosti Marius Pedersen je ekonomicky výhodnejšie. Doplnil, že
v kompetencii MsZ je určovanie frekvencie vývozu separovaného zberu.
Prednosta - zákon neumožňuje TsM podnikať, môže vykonávať určité činnosti len do výšky
svojich nákladov.
Primátor - doplnil, že teraz bude len schválený zámer tejto žiadosti o NFP a až po úspešnosti
tejto žiadosti sa MsZ bude zaoberať hlbšie týmto projektom.
Poslankyňa Žbirková - požiadala o informáciu, kto financoval zhotovenie prístreškov nad
zbernými kontajnermi na sídlisku SNP, či to bolo mesto alebo spoločnosť Marius Pedersen.
Primátor - zastrešenie bolo financované z rozpočtu mesta.
Po ukončení diskusie, požiadal o hlasovanie poslancov MsZ.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bolo schválené nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 66/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a)

predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4.
Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu za
účelom realizácie projektu „Technická inovácia podmienok separovaného zberu komunálneho
odpadu v meste Trenčianske Teplice" s výškou celkových výdavkov na projekt, resp.
celkových oprávnených výdavkov projektu: 240 473,80 €,
b) financovanie projektu „Technická inovácia podmienok separovaného zberu komunálneho
odpadu v meste Trenčianske Teplice" z vlastných zdrojov mesta Trenčianske Teplice vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 12 023,69 €.

Následne poslanci MsZ hlasovali za návrh poslanca Kočiša:
Hlasovaním
Za: 6
Proti: 2 (Ďatková, Malko)
Zdržal sa: 0,
bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 67/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v prípade úspešnosti projektu ďalší
postup tak, že podmienky využitia predmetu projektu stanoví MsZ.
Primátor pokračoval v bode Rôzne. Vyslovil sa, že uznesenie, ktoré poslanci schválili na
predošlom zasadnutí MsZ pokladá za zmätočné a je v rozpore so zákonom. Napriek tomu by chcel
vyhovieť poslancom, a preto dnes podá Ing. Ďuďák informácie podľa schváleného uznesenia
a následne na ďalšom zasadnutí MsZ bude zodpovedať na doplňujúce otázky poslancov.
Ing. Ďuďák - podal poslancom MsZ informácie o východiskách tvorby rozpočtu mesta,
konkretizoval jednotlivé základné položky rozpočtu. Venoval sa aj rozpočtovému provizóriu, podľa
ktorého muselo mesto hospodáriť s finančnými prostriedkami počas doby, kedy nebol schválený
rozpočet mesta.
Ďalšou jeho časťou podaných informácií bol schválený záverečný účet mesta za rok 2010 a výsledok
hospodárenia mesta, ktorý je vždy overený aj audítorom. Následne podal informácie o stave
záväzkov a pohľadávok mesta s vysvetlením postupu pri nedodržaní termínom splatnosti faktúr,
doplnil aj informácie o faktúrach, ktoré sú súčasťou projektov z fondov EÚ.
Druhým okruhom bolo predloženie stručnej správy o stave úverov Mesta Trenčianske Teplice,
0 existujúcich dvoch úverových zmluvách, o výške splátok mesta, o krytí týchto úverov i o celkovom
výbornom ratingu mesta.
Treťou časťou informácií bol stav rozpočtu mesta na rok 2011, na základe jednotlivých položiek a súm
1 jeho plnenie k dátumu 1.11. 2011, plnenie kapitálového rozpočtu, riešenie výpadku kapitálových
príjmov i s návrhom na riešenie tohto výpadku príjmov.
Na záver informoval aj o situácií na Slovensku i v iných obciach a mestách, s ktorou sa oboznámil na
Konferencii komunálnych ekonómov. Stručne predniesol aj prognózy pre rok 2012 s konkretizáciou na
naše mesto, o nových zmenách v zákonoch, v daniach, (celé znenie viď priložené DVD)
Následne primátor poďakoval p. Ďuďákovi za podané informácie a stručne ich ešte raz zhrnul.
Mesto nemá faktúry po lehote splatnosti, pri audite záverečného účtu mesta by na takýto stav
upozornila sama audítorka. Úvery sú schvaľované MsZ. Mesto neplní kapitálové príjmy. Kapitálovým
príjmom sú predaje majetku mesta; k príprave návrhu na rozpočet na rok 2012 - situácia nie je dobrá;
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doposiaľ neboli mestu doplatené finančné prostriedky z niektorých už dokončených projektov. Dodal,
že touto situáciou sa bude zaoberať MsZ i na jeho ďalšom zasadnutí.
Poslankyňa Ďurmeková - zaujímala sa o využitie finančných prostriedkov z prvého úveru.
Pán Ďuďák - účelom bola rekonštrukcia Narcisu a vybavenie MsÚ, nevie presne odpovedať,
môže dať informáciu poslankyni neskôr.
Poslanec Kočiš - chcel sa dotknúť otázky ústretovosti a transparentnosti na mestskom úrade.
Podal informáciu o podaní žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., v ktorej
požiadal o nahliadnutie do kníh jázd všetkých mestských automobilov, cestovných príkazov a správ
z ciest všetkých zamestnancov mesta od roku 2007. Obdobne aj poslankyňa Ďurmeková požiadala
o nahliadnutie do dodávateľských faktúr a objednávok od roku 2007 do roku 2010. Obaja uznali
obšírnosť materiálu, ktorý požadovali, a preto akceptovali list prednostu MsÚ o predĺžení lehoty o 8
dní. Prekvapením bol list s vyhovenim na základe podanej žiadosti a s výzvou na striktne určený
termín 11. 11. 2011. Pozastavil sa nad dobou, počas ktorej má tieto materiály preštudovať, pretože
išlo o jednu hodinu. Preto sa pýtal, komu slúži mestský úrad, či je to občanom a tiež poukázal na
„výsmech", nakoľko primátor povedal, že poslanci si môžu prísť pre informáciu priamo na úrad.
Taktiež dal do pozornosti občanom, že sám primátor vyzýval listom poslancov MsZ, aby sa
nezúčastnili na zasadnutí MsZ dňa 28. 10. 2011 a prehodnotili svoj postoj.
Poslankyňa Psotná a poslankyňa Žbirková odišli z miestnosti.
Prednosta MsÚ - odpovedal poslancovi Kočišovi, že postupoval v zmysle zákona, uviedol, že
v archíve MsÚ je potrebné dodržiavať tiež určité náležitosti vzhľadom k tomu, že sa tam nachádzajú
dôležité dokumenty a na záver sa spýtal poslanca, čím MsÚ porušil zákon, pretože poslancovej
žiadosti bolo vyhovené.
Informoval poslanca Kočiša, že
ad 1/ prednosta MsÚ je zamestnancom Mesta Trenčianske Teplice na základe pracovnej zmluvy, je
v právomoci poslanca napadnúť nedodržanie zákonov jeho osobou,
ad 2/ poslanci požadovali dokumentáciu za obdobie štyroch rokov, z ktorej väčšina je riadne uložená
v archíve MsÚ na zákale platného zákona o registratúre. Nakoľko poslanec nemá hmotnú
zodpovednosť, je potrebné, aby bol k dispozícií zamestnanec mesta. Vzhľadom k tomu, že
zamestnanci majú svoje pracovné povinnosti, môžu sa žiadateľom venovať jednu hodinu denne.
Pripomenul aj ústnu dohodu medzi poslancami a prednostom o možnosti využitia ďalších hodín, ak by
im čas nestačil.
ad 3/ MsÚ pracuje pre občanov tohto mesta, dal do pozornosti počet doručených žiadostí
o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. od januára 2011, ktorými sa zamestnanci
musia zaoberať a pripravovať, pričom žiadatelia sú tí istí občania.
Poslankyňa Žbirková prišla do miestnosti.
Následne sa rozprúdila krátka diskusia medzi primátorom, prednostom a poslancami
Ďurmekovou a Kočišom k žiadostiam podľa zákona 211/2000 Z.z. a o možnostiach nahliadnutia do
dokumentov na mestskom úrade.
Poslankyňa Psotná prišla do miestnosti.
Poslanec Ďurina - povedal, že je nemysliteľná kontrola služobných ciest, boli urobené audity,
ktorými boli vykonané aj kontroly. Pozastavil sa nad žiadosťou poslanca Kočiša, pýtal sa, či bude
kontrolovať aj bývalého primátora Modranského alebo či sa má primátor pýtať MsZ, či môže ísť na
pracovnú cestu.
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O slovo požiadali občania mesta, ktorí vystúpili so svojimi príspevkami v nasledovnom poradí.
Poslankyňa Psotná sa ospravedlnila z dôvodu si plnenia pracovných povinností a odišla zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Pani Krajmerová - opäť sa prihovorila k poslancom MsZ o prideľovaní si právomocí, ktoré im
nepatria. Upozornila ich, aby pracovali pre mesto, pre občanov. Poukázala na vykonávanie kontroly
mesta hlavným kontrolórom mesta, na mrhanie finančných prostriedkov z dôvodu platieb nadčasov
zamestnancom, ktorí sa musia zúčastňovať na MsZ.
Pani Párnicová - pýtala sa poslanca Kočiša, kedy sa počas jeho troch volených období
zaujímal o pracovné cesty primátora a podľa jeho predvolebného programu, čo z neho urobil pre
mesto?
Pán Mano - položil otázku primátorovi a prednostovi MsÚ, aké opatrenia pripravilo mesto na
finančnú krízu. Dotkol sa aj témy prezentácie zelene na sídlisku, vypracovanej štúdie, zaujímal sa, či
má mesto finančné prostriedky na uskutočnenie revitalizácie; položil otázky ohľadom ďalšieho
postupu pri Dome sociálnych služieb a Domu smútku, zle pripravených zmlúv, mnohých problémov
nezakompovaných v uzatvorených zmluvách; obhajoby mesta a fakturovaných položkách. Doplnil, že
poslanci MsZ „sa vŕtajú vo veciach" z dôvodu domáhania sa občanov.
Pán Mrázik - upozornil na zlé skloňovanie slova „euro" a následne začal hodnotiť nesplnené
predvolebné sľuby jednotlivých kandidátnych strán, kanditátov Ing. Chylu a PhDr. Kočiša.
Poslanec Kočiš a poslankyňa Ďurmeková upozornili primátora na dodržiavanie rokovacieho
poriadku a povedali, že ak nebude dodržiavaná dĺžka príspevku podľa rokovacieho poriadku, opustia
rokovaciu miestnosť.
Primátor odobral slovo pánovi Mrázikovi.
Pán Lupták - reagoval na primátorove reakcie na jeho osobu v jeho neprítomnosti, bránil sa,
poukazoval na porušenie zákonov podľa správy o kontrole z NKÚ i pri zostavovaní rozpočtu na rok
2008, poukázal na predaj Zóny Stred, pýtal sa na zodpovednú osobu za tento predaj, uviedol príklad
použitia prostriedkov z predaja tohto pozemku na náklady za odvoz smetí.
Pán Šotník - vykreslil situáciu v meste i medzi poslancami MsZ zo svojho osobného pohľadu,
dotkol sa komplikovaného procesu pri čerpaní financií z fondov EÚ, o odsudzovaní „cudzárov",
prihovoril sa miestnym podnikateľom a nabádal ich na podanie svojich nápadov, príp. získanie
finančných prostriedkov pre mesto, prihovoril sa poslancom MsZ, aby nepozerali do minulosti, aby
pracovali v komisiách, prinášali nové návrhy, držali za jeden povraz.
Poslankyňa Ďatková odišla z miestnosti.
Poslanec Oriešek - krátko sa vyjadril k poznámke pána Šotníka a uviedol, že dôvodom
odchodu zo zasadnutia bolo plnenie si pracovných povinností. Poznamenal, že termín zasadnutia
v dopoludňajších hodinách pokladá za zlomyseľnosť.
Poslankyňa Ďatková prišla do miestnosti.
Pán Chyla, hlavný kontrolór mesta - reagoval na slová pána Mrázika, že predvolebný
program by mohol plniť, keby sa stal víťazom. Jeho informácie boli zavádzajúce, dodal.
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Pán Mrázik - predostrel svoj súkromný problém s „múrom nárekov" na jeho záhrade, pri
ktorom využil všetky dostupné možnosti, ale nebolo vyhovené jeho požiadavkám. Uviedol aj ďalší
dôvod, nahromadením zeminy istým staviteľom rodinného domu na Červených Kopaniciach bol
zdevastovaný les. Poslancom a prítomným ukázal aj fotodokumentáciu. Následne požiadal primátora,
aby zbavil kompetencií pracovníka zo stavebného oddelenia, nakoľko si myslí, že on je za to
zodpovedný.
Poslanec Ďurina odišiel z miestnosti.
Primátor reagoval na niektoré príspevky občanov:
•
pánovi Manovi
- aj členovia finančnej komisie boli oboznámení so súčasnou situáciou, kríza sa
premietne aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2012,
- vypracovanie štúdie nie je nikdy záväzná, bol zhodnotený stav stromov i potreby
vysadenia nových stromov,
- Dom smútku - rekonštrukcia bude financovaná z projektu LEADER,
- DSS - vlastníkom je súkromná spoločnosť, počas obdobia od predaja bol viackrát
zmenený zákona o sociálnych službách,
- zmluvy a dodatky - k projektom VO a ZŠ neboli zhotovené žiadne dodatky k zmluvám
o navršovaní rozpočtu projektov.
•
Pánovi Mrázikovi - k spomínanému múru bolo vydané stavebné povolenie, počas lehoty
ste sa neodvolali, niekoľkokrát prebehla medzi nimi diskusia k tomuto problému, navrhol
mu obrátiť sa na Krajský stavebný úrad v Trenčíne,
•
Pánovi Luptákovi
- rozprávanie o osobe v jej neprítomnosti - obdobne to bolo i pri primátorovom otcovi
a obvinení zo spolupráce s ŠTB, odkázal na stránku Ústavu pamäti národov, útočenie na
členov jeho rodiny považuje za úbohosť,
Kontrola NKÚ - správa z kontroly bola riadne prerokovaná na MsZ,
Presun financií na smeti - upozornil ho na platnosť výnimky len v rokoch 2009 a 2010,
nie v roku 2008, kedy sa predala Zóna Stred,
Predaj Zóny Stred - prevod bol schválený MsZ, člen vtedajšej komisie pre financie,
hospodárstvo a majetok dal návrh predaja za 1 S k ,
•
Poslancovi Orieškoví - pripomenul nepripravenosť VZN, zvolanie MsZ a následne
nedodržanie termínu predloženia materiálov na rokovanie MsZ.
Poslanec Ďurina prišiel do miestnosti.
Poslankyňa Ďurmeková reagovala na príspevky:
Pani Krajmerovej - požiadala ju o nesústredenie sa na jej osobu, upozornila ju na
neoprávnenosť ju úkolovať a navrhla pani Krajmerovej možnosť ísť kandidovať za
poslankyňu MsZ,
Pána Šotníka - poďakovala za príhovor, potvrdila, že jej ide o mesto, ale „karty má
v rukách primátor".
Pán Mano - stotožnil sa s príspevkami pána Šotníka, poslankyne Ďurmekovej a z časti i pána
Mrázika, poukázal na obštrukcie zo strany primátora a prednostu MsÚ.
Poslankyňa Ďurmeková odišla z miestnosti.
Pán Lupták - súhlasil s pánom Šotníkom, opätovne sa vyjadril k výstupu primátora na jeho
osobu.
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Poslankyňa Ďurmeková prišla do miestnosti.
Prednosta MsÚ - dokument, ktorí požadovali poslankyňa Ďurmeková a pán Mano neexistuje,
pretože prokuratúra doteraz nedoručila na MsÚ žiadny dokument, v ktorom by rozhodla
o nezákonnom postupe primátora na využití jeho práva veta. Poslankyňa Ďurmeková požadovala
predložiť práve takýto doklad, ktorý vraj mal byť doručený na MsÚ a ktorého obsahom vraj malo byť
rozhodnutie o nezákonnosti primátorovho veta a potvrdenie platnosti uznesenia o termínoch zasadnutí
MsZ. Prednosta opätovne potvrdil, že takýto doklad sa v došlej pošte MsÚ nenachádza.
Primátor mesta - reagoval na vyjadrenie sa pána Mana, že „keby mu dal primátor poľovníctvo,
potom mu dá pokoj", ktorým chcel poukázať na občanov úprimný záujem o dianie v meste.

6.

Záver

Po vyčerpaní dnešného programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach primátor poďakoval poslancom i občanom za účasť a rokovanie dnešného zasadnutia MsZ
ukončil.

Overovatelia:

MUDr. Darina Žbirková

PhDr. Marian Kočiš

Zapísali:
p. Martina Fialová (bod č. 1. - 4.)
p. Erika Malková (bod č. 5. - 6.)
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Príloha č. 1
k Zápisnici zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 28. 10. 2011
s pokračovaním dňa 9. 11. 2011

V bode č. 1 Otvorenie:
doplniť za prvú vetu:
„V zmysle rokovacieho poriadku čl. 7 ods. 2 na začiatku MsZ predsedajúci - primátor neuviedol,
ktorí poslanci sú neprítomní, resp. ospravedlnení. Neinformoval, či dôvodom neprítomnosti je
list, ktorý rozposlal poslanom, v ktorom ich vyzýval, aby sa v zmysle zdravého rozumu
zasadnutia nezúčastnili."
V bode č. 5 na str. 9:
Namiesto vety: „Preto sa pýtal, komu slúži mestský úrad, či je to občanom a tiež poukázal na
„výsmech", nakoľko primátor povedal, že poslanci si môžu prísť pre informáciu priamo na
úrad."
nahradiť:
„Preto sa pýtal, komu slúži mestský úrad, či je to občanom a takého konanie je výsmechom,
nakoľko primátor povedal, že poslanci si môžu prísť pre informáciu priamo na úrad."

na str. 10:
Po vete; „O slovo požiadali občania mesta, ktorí vystúpili so svojimi príspevkami
v nasledovnom poradí."
vložiť vetu:
„Opäť bol porušený Rokovací poriadok MsZ v Trenčianskych Tepliciach čl. 9 ods. 11, nakoľko
primátor nedal hlasovať o udelení slova občanom."

V Trenčianskych Tepliciach 21. 11. 2011

PhDr. Marian Kočiš
overovateľ.

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 28. októbra 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
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Prezenčná listina
z pokračovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach
zo dňa 9 . 1 1 . 2011

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

Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Zuzana Ďurmeková

mí

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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Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 28. 10. 2011 s pokračovaním dňa 9. 11. 2011

Uznesenie č. 63/X/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesenie č. 64/X/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Informáciu o finančnej situácii
mesta, informácia o situácii - stav „Zóny Stred" a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých
dodatkov od r. 2007.
Uznesenie č. 66/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie,
prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu za účelom realizácie projektu „Technická inovácia podmienok
separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Trenčianske Teplice" s výškou
celkových výdavkov na projekt, resp. celkových oprávnených výdavkov projektu:
240 473,80 €,
b) financovanie projektu „Technická inovácia podmienok separovaného zberu
komunálneho odpadu v meste Trenčianske Teplice" z vlastných zdrojov mesta
Trenčianske Teplice vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
vo výške 12 023,69 €.

Uznesenie č. 67/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v prípade úspešnosti projektu
ďalší postup tak, že podmienky využitia predmetu projektu stanoví MsZ.

V Trenčianskych Tepliciach 10. 11. 2011

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 28.10. 2011
s pokračovaním dňa 9. 11. 2011

Ing.
Dagmar
Ďatková
v

63/X/2011
64/X/2011
66/X1/2011
67/XI/2011

-

-

Za
Proti

Peter
Durina
v

Za
Zdržal sa
Za
Za

Martin
Zuzana
Durmekov; Kebis
Za
Za
Za
Za

-

-

-

-

PhDr.
Marian
Kočiš
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, nebol prítomný v rokovacej miestnosti
- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ

Mgr.
Dušan
Malko
-

-

Za
Proti

MUDr.
Roman
Oriešek
Za
Za
Za
Za

Mgr.
Monika
Psotná
Za
Za
Za
Za

Monika
Pšenčíková

Ing.
Peter
Strieška

-

-

-

-

-

-

-

-

MUDr.
Darina
Žbirková
v

Za
Za
Za
Za

