Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 30.11. 2011

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

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva

3.

Interpelácie

4.

Návrh na presun finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania a rezervného fondu na
pokrytie

kapitálových

výdavkov

a Rozpočtové

opatrenie

Mestského

zastupiteľstva

v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011
v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a uznesenia MsZ č. 30/IV/2011
5.

Rôzne

6.

Záver

1. Otvorenie
Primátor mesta
všetkých srdečne privítal a zároveň otvoril zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočňuje v súlade s § 13 ods. 4, písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe vzájomnej
dohody poslancov MsZ.
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov
mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 11 zvolených poslancov mestského zastupiteľstva
bolo prítomných 9 poslancov, ospravedlnili sa poslankyňa Monika Psotná zo štúdijno-pracovných
dôvodov a poslanec Peter Strieška s odôvodnením, že sa zdržuje v zahraničí.
Za overovateľov určil poslankyňu Zuzanu Ďurmekovú a poslanca Petra Ďurinu, za skrutátorky
p. Hudcovskú a p. Fialovú, za zapisovateľku p. Malkovú.

2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Rokovanie dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa bude riadiť podľa programu,
ktorí poslanci obdržali v pozvánke, uviedol primátor. Zároveň sa spýtal, či má niekto pripomienky
k navrhnutému programu.
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Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky k programu. Primátor požiadal poslancov
o jasné a zreteľné hlasovanie rukou, ktoré je záväzné, z dôvodu prípadných nezrovnalostí pri
hlasovaní a sčítavaní hlasov.

Uznesenie č. 93/XI/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program zasadnutia

Mestského

Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0.

3. Interpelácie
Primátor otvoril ďalší bod programu - Interpelácie a požiadal o prihlásenie sa. Po prihlásení sa
poslancov Mariana Kočiša a poslankyne Dariny Žbirkovej, uzatvoril možnosť vystúpiť v tomto bode.
Poslanec Marian Kočiš interpeloval primátora. Na minulom MsZ sa rokovalo o výsledku
fyzickej kontroly obrazov vo vlastníctve mesta a tiež aj z prijatého uznesenia vyplynulo premiestnenie
obrazov a tématicky vhodných obrazov do obradnej miestnosti MsÚ. Po zhliadnutí zasadnutia MsZ sa
ho viacerí občania pýtali, či si takto predstavuje primátor plnenie svojho sľubu - ochraňovať
a zveľaďovať mesto a spýtal sa primátora, čo sa urobilo v tejto veci. Primátor zľahčuje celý problém
s obrazmi, mal by sa o to viac zasadiť, pretože trpia za neho poslanci a aj za jeho vyhlásenia, povedal
poslanec. Pokračoval, že primátor tu nežije, nechce žiť a ani nespája svoju budúcnosť s týmto
mestom. Preto má taký vzťah k mestu, aký má, dodal poslanec.
Požiadal primátora o odpoveď na otázku, kde sú obrazy a kedy chce tento presun zabezpečiť.
Poslankyňa Darina Žbirková odvolala svoje prihlásenie sa v bode Interpelácie z dôvodu, že
chcela vystúpiť v nasledujúcom bode.
Primátor mesta odpovedal poslancovi Kočišovi:
ad1) Uznesenie MsZ nadobúda platnosť a vykonateľnosť až po podpísaní primátorom mesta, čo by
mal ako poslanec MsZ vedieť.
ad2) požiadal poslanca, aby jeho plány a budúcnosť v Trenčianskych Tepliciach nechal na ňom, je to
jeho súkromná záležitosť. V tomto meste má svojich rodičov, mal starých rodičov, je s týmto mestom
doživotne spätý.

4. Návrh na presun finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania a rezervného
fondu na pokrytie kapitálových výdavkov a Rozpočtové opatrenie Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu Mesta Trenčianske
Teplice na rok 2011 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a uznesenia
MsZ č. 30/IV/2011
Materiál predložil primátor mesta. V stručnosti uviedol genézu k tomuto materiálu. Materiál bol
prerokovaný na predošlom MsZ, avšak uznesenie nebolo schválené poslancami MsZ. Doplnil
informáciu, že v súvislosti so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok sa mesto zaviazalo podieľať
sa na spolufinancovaní týchto projektov. Išlo o projekty: „Uzatvorenie a rekultivácia skládky Kaňová"
a „Rekonštrukcia námestia T. G. Masaryka s kolonádou" a „Rekonštrukcia strechy Narcis". Mestské
zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odsúhlasilo pri všetkých uvedených projektoch
spolufinancovanie.
Vzhľadom na nenaplnenie kapitálových príjmov v tomto roku sa mesto dostalo do súčasnej finančnej
situácie. Situáciu je možné riešiť dvoma možnosťami - vzatie preklenovacieho úveru alebo použiť
finančné prostriedky z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.
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Celá problematika bola poslancom vysvetlená na predošlom zasadnutí MsZ i na pracovnom stretnutí
poslancov MsZ, ktoré sa uskutočnilo včera. Schválenie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu je
nevyhnutné na splnenie si záväzkov Mesta Trenčianske Teplice, dodal primátor.
V diskusii k tomuto bodu programu sa vyjadrila poslankyňa Darina Žbirková. Skonštatovala, že
posledné zasadnutie MsZ bolo veľmi hektické, trvalo do nočných hodín. Trápilo ju to, pretože nie je
proti mestu. S takýmto prípadom - rozpustením fondu - sa stretla prvýkrát. V jednom denníku sa
hovorí o 128 obciach, ktoré majú podobný problém ako Trenčianske Teplice.
Poslanec Roman Oriešek uviedol, že sa zdržal hlasovania, nebol „proti". Myslí si, že stretnutie
bolo užitočné z oboch strán, pomohlo aj na ďalšie vysvetlenie niektorých nezrovnalostí.
Ďalší poslanec, ktorý sa prihlásil do diskusie, bol Marian Kočiš. Povedal, že poslanci neboli
„proti", len sa „zdržali". Dôvodom ich zdržania bolo to, že im chýbali niektoré vysvetlenia, ktoré si na
stretnutí ozrejmili. Hoci zo strany primátora bola snaha presvedčiť poslancov, že je to dobré riešenie,
on to vidí ako menšie zlo. Nie z dôvodu, že to predkladá primátor, ale pre občanov mesta.
Zo zápisnice MsZ zo dňa 2. 6. 2010 citoval konštatovania primátora o použití rezervného
fondu, ktorý by mohol byť zábezpekou pri prípadných požiaroch a povodniach alebo prípadnom
vyplatení úveru z tohto fondu. Najmä z dôvodu, že chce v krátkej dobe predložiť návrh na vyplatenie
úveru z rezervného fondu, sa primátora pýtal, kedy sa použité prostriedky vrátia a kedy bude môcť
MsZ tento zámer prerokovať.
Toto všetko videl poslanec Kočiš ako menšie zlo, osobne sa zdrží, nepodporí to, ale ak by mal
jeho hlas rozhodnúť, či sa toto uznesenie príjme, bude hlasovať „za". Nie z dôvodu presvedčenia, ale
kvôli pomoci mestu. Doplnil, že bude mať ďalšie otázky k projektom, najmä k skládke a námestiu.
Primátor odpovedal, že súčasťou záverečného účtu sú aj informácie o stave rezervného
fondu. Tento je overený audítorom, odborné stanovisko k nemu podáva hlavný kontrolór mesta, je
prerokovaný na rokovaní MsZ. Priestor pre otázky je pri predkladaní záverečného účtu.
Z pohľadu primátora, i poslancov MsZ aj členov finančnej komisie, bolo v období realizácie projektu
rekonštrukcie námestia lepšie zobrať si úver a splácať ho, a zároveň ponechať si finančné prostriedky
na nepredvídateľné udalosti. Ak by sa v tom období použili prostriedky z rezervného fondu, neskôr by
si mesto muselo brať úver na finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov.
Na otázku kedy sa vrátia finančné prostriedky späť do rezervného fondu, odpovedal primátor, že je
výsostnou kompetenciou MsZ rozhodovať o ich použití.
Dnešná situácia ho vôbec neteší, vzhľadom na to, čo hovorila poslankyňa Žbirková o iných mestách
a stave rezervného fondu, naše mesto ešte prostriedky vo fonde má. Primátor si myslí, že toto je
najlepšie možné riešenie pre mesto, Mesto sa nezadlží a nebude mať záväzky voči dodávateľovi.
Poslanec Ďurina reagoval, že sa mu zdá, že na minulom MsZ to nebola pravda, niektorí
poslanci už „sa vyspali". Aj poslankyňa Žbirková povedala, že je mnoho miest horšie na tom ako naše
mesto. Uskutočnilo sa aj pracovné stretnutie, kde boli predložené materiály, pán Ďuďák a pán
prednosta vysvetľovali a odpovedali na otázky poslancov. Reagoval aj na poslanca Kočiša, na jeho
prístup k hlasovaniu a na jeho vyjadrenie sa o primátorovi a jeho rodine. Skonštatoval, že toto je
zaujímavý prístup: zdržím sa, ale ak bude treba, tak pre dobro mesta budem „za".
Poslanec Kočiš hneď reagoval na poslanca Ďurinu, že ak by prišiel na včerajšie pracovné
stretnutie, vedel by, že tu bola problematika vysvetlená ešte lepšie. Dodal, že poslanec Ďurina
rozpráva ku všetkému a je „múdry ako rádio".
Poslanec Ďurina odpovedal, že on to pochopil ž minulý týždeň, keď to bolo vysvetlené na
rokovaní MsZ, a preto sa pracovného rokovania nezúčastnil.
Po ukončení diskusie primátorom a požiadaní o prečítanie návrhu uznesenia, hlasovali
poslanci takto:
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ďurmeková, Kočiš).
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Uznesenie č. 94/X1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle § 10 ods. 6 a 7, § 14, § 15
ods. 2 a 3 a § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.
30/IV/2011:
1) prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta Trenčianske Teplice vo výške 122
500 € a z rezervného fondu mesta Trenčianske Teplice vo výške 241 100 € na krytie kapitálových
výdavkov - spolufinancovanie Mesta Trenčianske Teplice na projektoch 3.2.1. Uzavretie a rekultivácia
skládky odpadu „Kaňová", 3.3.27. Námestie T. G. Masaryka s kolonádou a 3.3.23. Rekonštrukcia
strechy „Narcis", ktoré mali byť kryté v rámci rozpočtu mesta na rok 2011 príjmami z predaja
nehnuteľností v celkovej výške 441 520 € a je predpoklad, že tieto príjmy nebudú v roku 2011
naplnené,
2) rozpočtové opatrenie na základe bodu 1 tohto návrhu, ktorým sa zvyšujú príjmy z finančných
operácií (prevod prostriedkov z peňažných mimorozpočtových fondov) nasledovne:
- na podpoložke EK 454001 zvýšenie o 241 100 € s kódom zdroja 46
- na podpoložke EK 454002 zvýšenie o 122 500 € s kódom zdroja 46.

Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

5. Rôzne
Primátor otvoril bod Rôzne. Poslankyňa Pšenčíková požiadala o odhlasovanie možnosti
vystúpenia pani Puskailer a pána Haviernika.
Po jednohlasnom odsúhlasení poslancov MsZ vystúpila generálna riaditeľka a.s. Kúpele
Trenčianske Teplice Ing. Puskailer. Po zhliadnutí záznamu z rokovania predošlého MsZ a z dôvodu
vyskytnutia sa nejasností ohľadom predaja akcií Mesta Trenčianske Teplice spoločnosti a.s. Kúpele
Trenčianske Teplice (ďalej len KTT), poprela uskutočnenie takýchto rokovaní. Na základe tohto
napísala list Mestu Trenčianske Teplice, v ktorom potvrdila, že sa takéto rokovania neuskutočnili. Pre
lepšiu informovanosť generálna riaditeľka stručne vysvetlila celú genézu zmeny podielov akcii v ich
spoločnosti. Zdôraznila, že nájdenie nového investora do spoločnosti prináša svoje ovocie, kladné
spätné väzby. Tak ako aj to, že KTT sú najväčším investorom a zamestnávateľom v meste. Podotkla,
že nie je jej úlohou riešiť osobné intrigy, ale viesť túto spoločnosť k úspešnosti s dobrými výsledkami.
Dotkla sa aj dobrej spolupráce medzi mestom a kúpeľmi a povedala, že ona aj pán Vranka sú
k dispozícií, ak by boli potrební pri zasadnutí komisií pri MsZ.
Pán Haviernik po zhliadnutí minulého zasadnutia MsZ povedal, že sa potvrdilo, že časť
poslancov je proti primátorovi a hlasuje vždy proti jeho návrhom. Je to vidieť i na neprijatí uznesenia,
ktoré predložil primátor mesta na minulotýždňovom zastupiteľstve. Ak si občania pozrú zasadnutie
MsZ tiež, budú mať na poslancov MsZ podobný názor.
Po schválení poslancami MsZ sa zapojil do bodu Rôzne aj Ing. Vranka, predseda
predstavenstva a.s. Kúpele Trenčianske Teplice. Chcel nadviazať na slová pani Puskailer, zdôraznil,
že mesto nerokovalo so spoločnosťou KTT o odpredaji svojho podielu. Oznámil, že list podpísaný pani
riaditeľkou Puskailer nebol napísaný pod žiadnym nátlakom. Uviedol, že doposiaľ nereagovali na
žiadne súvislosti s KTT, teraz však išlo o vnútorno-politické boje, v ktorých bola spomenutá aj ich
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spoločnosť. Pán Vranka opísal dobrú spoluprácu s mestom po roku 2007. Dotkol sa aj problému
výstavby námestia a spoločný prospech z neho. Požiadal všetkých o zastavenie negatívnej kampane
voči mestu, primátorovi ale aj Kúpeľom Trenčianske Teplice. Dodal, obdobne ako pani riaditeľka, že
ak by niekto potreboval vysvetlenie, príp. zodpovedanie otázok, on aj pani riaditeľka sú k dispozícií.
Poslanec Ďurina reagoval na príspevok pána Vranku. Je Tepličiar, pamätá si obdobie, kedy
ľudia bojovali proti výstavbe vonkajšieho bazénu, teraz sú proti námestiu. Spolupráca medzi mestom
a kúpeľmi je veľmi dobrá, dodal, že si váži obe organizácie.
Poslankyňa Pšenčíková poďakovala vedeniu KTT, a.s. . Povedala, že je rada, že prišli na
rokovanie MsZ, že je vidieť ich záujem o dianie v meste, o prácu MsZ. Na základe ich príspevkov si
poslanci aj členovia komisií ozrejmili viacero nejasností a poďakovala za ich ponuku pri riešení
problémov v komisií.
Požiadala pána riaditeľa Technických služieb mesta o podanie informácie, ako sú pripravení
na zimnú údržbu.
Pani Krajmerová vystúpila so svojou otázkou na pána Kočiša, prečo až teraz prejavil záujem
o premiestnenie obrazov, kde bol, keď sa premiestňovali obrazy z vily Terezy? Požiadala poslancov
o uvedomenie si a rešpektovanie výberu primátora občanmi, o svojej trestnoprávnej zodpovednosti za
svoju činnosť v MsZ, o nerozširovanie klamstiev a skonštatovala, že za rok nie je vidieť žiadny
výsledok z ich práce v MsZ. Pýtala sa, koľko trestných oznámení poslanci podali na občanov?
Poslancovi Kebisovi navrhla, či by nezvážili v komisii znížiť poslancom odmenu za prácu v MsZ
podobne ako znížili aj primátorovi.
Poslancovi Orieškoví - na margo jeho označenia za zákernosť zvolanie MsZ primátorom na 10,00
hod.: nieje zákernosť od vás nepredloženie materiálov ostatným 4 poslancom načas?
Ak chceme spolu vychádzať a pracovať, musíme rešpektovať rôznosť ľudí, náboženstiev, musíme
niekedy ustúpiť. Nakoniec vyzvala všetkých, aby ukázali, že vedia spolupracovať.
Poslanec Kočiš reagoval na príspevok pani Krajmerovej. Keď ho oslovila so žiadosťou
o zistenie informácií, vyšiel jej v ústrety a dokonca zaplatil aj poplatok za tieto informácie. Upozornil
pani Krajmerovú, aby si zistila niektoré skutočnosti, pretože v čase predaja vily Terezy ešte nebol
poslancom MsZ. Navrhol jej obrátiť sa napr. na poslankyňu Pšenčíkovú.
Poslanec Oriešek reagoval na pani Krajmerovú. Povedal, že hovorí v množnom čísle, on bude
odpovedať za seba. Uviedol, že na nikoho nepodal trestné oznámenie. K termínu zvolania MsZ vykonáva prácu, od ktorej sa ťažko odbieha. K zníženiu odmien poslancov - on bol prvý, ktorý sa chcel
vzdať tejto odmeny.
Poslankyňa Ďurmeková povedala, že je ťažké nebyť niekedy vzťahovačný, najmä vzhľadom
na slová pani Krajmerovej. A tiež odpovedala na otázku pani Krajmerovej, že nepodala žiadne trestné
oznámenie.
Ďalšou pani, ktorá sa prihlásila do bodu Rôzne, bola pani Párnicová. Požiadala poslanca
Kočiša, ktorý je tu už druhé volebné obdobie a stále hľadá nejaké faktúry a zmluvy, aby si preštudoval
zmluvu, na základe ktorej sa predával pozemok za výhodnú cenu. Na tomto pozemku mala byť
vybudovaná galéria so snackbarom a na ďalšom zasadnutí MsZ jej podal informácie z tejto zmluvy.
Spýtala sa ho, či sa ako predseda kultúrnej komisie nemohol zúčastniť 20. výročia akordeónového
súboru Úsmev, ktorý reprezentuje mesto Trenčianske Teplice.
Poslanec Kočiš hneď reagoval na požiadavku pani Párnicovej - pokiaľ on bol poslancom MsZ
nevie o predaji žiadneho takéhoto pozemku. Požiadal ju o konkretizáciu, o aké priestory sa jedná.
Taktiež nevedel o tejto akcii súboru Úsmev. Priznal, že je veľkým fanúšikom jej syna, má kladný vzťah
ku kultúre a rád by na túto akciu prišiel.
Pani Párnicová mu odpovedala, že na budúce zasadnutie MsZ mu materiály prinesie.
Primátor mesta povedal, že je veľmi rád, že prišli predstavitelia a.s. Kúpele Trenčianske
Teplice a dementovali tieto klamstvá a nepravdivé informácie podávané poslancami či členmi
niektorých komisií. Uvítal, že predložili aj ponuku verejnej komunikácie s poslancami pri akomkoľvek
probléme.
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Ďalej informoval prítomných poslancov i občanov mesta, že na pracovnom stretnutí poslancov
a dohodli na termíne ďalšieho rokovania k závažným témam, napr. VZN, rozpočet mesta. Povedal, že
vidí posun smerom vpred, pretože tento rok bol z hľadiska rozvoja mesta stratený a verí, že hoci nie
na všetkom sa zhodnú, začnú aspoň odborne komunikovať a vzájomne diskutovať.
Pán riaditeľ TsM Ing. Vojtáš odpovedal na otázku poslankyne Pšenčíkovej, že príprava na
zimnú údržbu mesta je urobená v rámci finančných možností a možností ich autoparku. Apeloval na
občanov mesta, aby boli trpezliví, pretože zimnú údržbu vykonávajú podľa dôležitosti a podľa vopred
stanoveného harmonogramu.

6. Záver
Primátor uviedol, že všetky body dnešného programu boli vyčerpané. Poďakoval všetkým
poslancom a prítomným občanom za účasť a ukončil dnešné zasadnutie MsZ.

p. Zuzana Ďurmeková

p. Peter Ďurina

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 30. novembra 2011

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

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

Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 30. novembra 2011

Uznesenie č. 93/X1/2011

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

Program

zasadnutia

Mestského

Uznesenie č. 94/X1/2011

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle § 10 ods. 6 a 7, § 14, § 15 ods. 2
a 3 a § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 30/IV/2011:
1) prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta Trenčianske Teplice vo výške 122 500
€ a z rezervného fondu mesta Trenčianske Teplice vo výške 241 100 € na krytie kapitálových výdavkov spolufinancovanie Mesta Trenčianske Teplice na projektoch 3.2.1. Uzavretie a rekultivácia skládky
odpadu „Kaňová", 3.3.27. Námestie T. G. Masaryka s kolonádou a 3.3.23. Rekonštrukcia strechy
„Narcis", ktoré mali byť kryté v rámci rozpočtu mesta na rok 2011 príjmami z predaja nehnuteľností v
celkovej výške 441 520 € a je predpoklad, že tieto príjmy nebudú v roku 2011 naplnené
2) rozpočtové opatrenie na základe bodu 1 tohto návrhu, ktorým sa zvyšujú príjmy z finančných operácií
(prevod prostriedkov z peňažných mimorozpočtových fondov) nasledovne:
- na podpoložke EK 454001 zvýšenie o 241 100 € s kódom zdroja 46
- na podpoložke EK 454002 zvýšenie o 122 500 € s kódom zdroja 46.

V Trenčianskych Tepliciach 6. 12. 2011

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 30. 11. 2011

Ing.
Dagmar
Datková
93/XI/2011
94/XI/2011

Za
Za

Peter
Ďurina
Za
Za

Martin
Zuzana
Durmekov; Kebis
Za
Zdržala sa

Za
Za

PhDr.
Marian
Kočiš
Za
Zdržal sa

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

Mgr.
Dušan
Malko
Za
Za

Mgr.
Monika
Psotná

MUDr.
Roman
Oriešek
Za
Za

-

-

Ing.
Peter
Strieška

Monika
Pšenčiková
Za
Za

-

-

MUDr.
Darina
Zbirková
Za
Za

