Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 16.1. 2012

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór mesta
Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.

Otvorenie
Zloženie sľubu nového poslanca MsZ
Záver

1. Otvorenie

Primátor mesta všetkých srdečne privítal a otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Skonštatoval, že MsZ je
uznášania schopné, o poslancovi Romanovi Orieškoví nemal žiadne informácie.
Za overovateľov určil poslankyňu Moniku Psotnú a poslanca Petra Ďurinu, za skrutátorky p.
Hudcovskú a p. Fialovú, za zapisovateľku p. Malkovú.
Rokovanie dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva má jeden bod programu, ktorý
vyplynul zo vzdania sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach Martina Kebisa.
Dňa 2.1. 2012 bol doručený list pána Kebisa, v ktorom sa vzdal mandátu poslanca MsZ
v Trenčianskych Tepliciach, ako aj funkcie predsedu komisie pre financie, hospodárstvo, majetok
a verejné obstarávanie. Ako dôvod uviedol jeho pracovnú vyťaženosť, ktorá mu neumožňuje
dostatočne sa venovať práci poslanca, ako aj predsedu, resp. člena uvedenej komisie.
V zmysle zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov „nastúpenie náhradníka vyhlási mestské zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni
mandát". Po uprázdnení sa mandátu poslanca MsZ primátor mesta ponúkol mandát poslanca MsZ
pánovi Ing. Pavlovi Hollému, ktorý sa podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, do MsZ
v Trenčianskych Tepliciach, konaných dňa 27. 11. 2010 umiestnil na 12. mieste, ako 1. náhradník
s počtom hlasov 455. Dňa 12. 1. 2012 p. Ing. Pavol Hollý mandát poslanca MsZ prijal, čo potvrdil
svojim podpisom.

2. Schválenie Programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Následne sa primátor spýtal prítomných poslancov, či majú nejaké pripomienky k dnešnému
programu rokovania MsZ.
Poslankyňa Ďurmeková podala návrh na doplnenie programu v tomto znení:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania MsZ
Zloženie sľubu nového poslanca MsZ
Voľba Volebnej komisie
Voľba predsedov a členov Komisií pri MsZ
Informácia o situácii - stav „Zóny Stred" a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov
Interpelácie
Rôzne
Záver

Na odôvodnenie povedala poslankyňa Ďurmeková, že návrh programu, ktorí dostali poslanci
považuje za zmätočný, upozornila na čl. 8 Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčianskych Tepliciach,
ako i čl. 12 ods. 3 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že „interpelácie sú pravidelnou súčasťou
zasadnutia MsZ".
Primátor mesta poslankyni Ďurmekovej pripomenul, že schválenie programu rokovania MsZ je
v kompetencii mestského zastupiteľstva, t.j. je v kompetencii MsZ ho aj meniť.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh poslankyne Ďurmekovej - zmeniť
program zasadnutia MsZ v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania MsZ
Zloženie sľubu nového poslanca MsZ
Voľba volebnej komisie
Voľba predsedov a členov Komisií pri MsZ
Informácia o situácii - stav „Zóny Stred" a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov
Interpelácie
Rôzne
Záver

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Oriešek)
Uznesenie č. 1/1/2012
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh poslankyne Ďurmekovej - zmeniť program
zasadnutia MsZ v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania MsZ
Zloženie sľubu nového poslanca MsZ
Voľba Volebnej komisie
Voľba predsedov a členov Komisií pri MsZ
Informácia o situácii - stav „Zóny Stred" a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov
Interpelácie
Rôzne
Záver

Primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý, následne poslanci pristúpili k hlasovaniu
za schválenie programu zasadnutia MsZ.
Hlasovanie:
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Za: 6
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 2/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

3.

Program zasadnutia

Mestského

Zloženie sľubu nového poslanca MsZ

Primátor pristúpil k ďalšiemu bodu programu - k aktu zloženia sľubu nového poslanca MsZ.
Požiadal poslankyňu Moniku Pšenčíkovú o prečítanie znenia sľubu poslanca MsZ v Trenčianskych
Tepliciach.
Poslankyňa Pšenčíková prečítala sľub poslanca MsZ:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
Primátor mesta vyzval pána Ing. Pavla Hollého, aby svojim podpisom potvrdil sľub poslanca
MsZ a po podpise mu odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ. Primátor skonštatoval, že pán
Ing. Pavol Hollý bol zvolený za poslanca MsZ a novozvolenému poslancovi MsZ zablahoželal.

4.

Voľba volebnej komisie

Primátor požiadal predkladateľa tohto materiálu o jeho uvedenie. Poslanec Peter Strieška
uviedol, že poslanec Martin Kebis sa vzdal poslaneckého mandátu, a preto na základe tejto
skutočnosti je potrebné zrealizovať vo Volebnej komisii príslušné zmeny.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Keďže do diskusie sa nikto
z prítomných neprihlásil, požiadal primátor o prečítanie návrhu uznesenia.
Poslanec Peter Strieška prečítal návrh znenia uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 4 (Ďatková, Ďurmeková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 3/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 5/XII/2010 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 22. 12. 2010, ktorým bola zvolená Volebná komisia v zložení: Martin Kebis
(predseda), Zuzana Ďurmeková a Darina Žbirková
2. volí do Volebnej komisie Moniku Psotnú (predsedkyňa), Zuzanu Ďurmekovú a Darinu Žbirkovú.
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5.

Voľba predsedov a členov Komisií pri MsZ

Primátor mesta opäť vyzval predkladateľa materiálu o jeho uvedenie. Poslanec Marian Kočiš
uviedol, že poslanec Martin Kebis sa vzdal poslaneckého mandátu a na jeho miesto nastupuje nový
poslanec Ing. Pavol Hollý. Na základe tejto skutočnosti je potrebné zrealizovať príslušné zmeny, ako
aj v zmysle zákona doplniť členov do Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta. Do tejto komisie doplnili zástupcov tak, aby každá politická strana mala v nej
svojho zástupcu.
Primátor otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásili poslankyňa Monika Pšenčíková. Vzhľadom na
to, že materiál k tomuto bodu si našli poslanci na stole pred začiatkom rokovania MsZ, pýtala sa
poslanca Mariana Kočiša, či sú ostatní poslanci bokom, či oni nemôžu dávať svoje návrhy, keď návrhy
na predsedov a členov komisií predložili len siedmi poslanci. Ona je nezávislá poslankyňa, povedala
poslankyňa. Chcela vedieť, ktoré politické strany sú tu, podľa jej vedomostí išli do volieb Smer, SDKÚDS a nezávislí poslanci.
Poslanec Marian Kočiš povedal, že s počudovaním zistil, že na pozvánke na dnešné
rokovanie MsZ chýbali doplnenia komisií. Otázku by mala smerovať poslankyňa iným smerom,
pretože poslanci supľovali prácu pracovníkov MsÚ na čele s primátorom. Následne na základe
rokovania politických strán uviedol mená navrhovaných členov komisie pre ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov mesta s uvedením príslušnosti k politickej strane, resp. ako
nezávislého kandidáta.
Poslankyňa Monika Pšenčíková povedala, že jej otázka bola všeobecná na všetky komisie pri
MsZ.
Poslanec Marian Kočiš vysvetlil poslankyni, že v komisiách neprichádza k iným zmenám,
okrem zmien vo vzťahu k finančnej a stavebnej komisii, v ktorých sa menia predsedovia a priberá sa
jeden nový člen.
Primátor mesta reagoval na slová poslanca Mariana Kočiša, že voľba členov a predsedu
komisií pri MsZ je čisto v kompetencii mestského zastupiteľstva a poznamenal, že so stranou SDKÚDS nikto o kandidátovi tejto strany do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta nerokoval.
Poslankyňa Monika Pšenčíková navrhla za predsedu finančnej komisie poslanca Pavla
Hollého, hoci o tom vopred s ním nehovorila, a to preto, lebo si myslí, že by bol lepším predsedom po
odbornej stránke vzhľadom k tomu, že bol riaditeľom Technických služieb mesta Trenčianskych
Teplíc.
Primátor vyzval poslanca Pavla Hollého, či sa chce vyjadriť k návrhu poslankyne Moniky
Pšenčíkovej.
Poslanec Pavol Hollý povedal, že je za predložený návrh poslancom Marianom Kočišom.
Následne sa primátor spýtal poslankyni Moniky Pšenčíkovej, vzhľadom na vyjadrenie sa
poslanca Pavla Hollého, či trvá na svojom návrhu.
Po stiahnutí svojho návrhu poslankyňou Monikou Pšenčíkovou, prečítal poslanec Marian
Kočiš návrh uznesenia k tomuto bodu programu.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 3 (Ďatková, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
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1 volí:
a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie:
•
•
•
•
•
•
•
b) do

Mariana Kočiša - predsedu
Igora Chylu
Dánku Szabóovú
Petra Luptáka
Dagmar Ďatkovú
Jozefa Mercella
Jána Mana
komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:

•
•
•
•
•
•
•
c) do

Pavla Hollého - predsedu
Petra Striešku
Jána Olejníka
Jozefa Vyslúžila
Petra Tomaničku
Petra Ďurinu
Jolanu Kossuthovú
komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:

•
•
•
•
•
•
•
d) do

Mariana Kočiša - predsedu
Zuzanu Ďurmekovú
Moniku Psotnú
Jozefa Šimúna
Dušana Malka
Jaroslava Ružičku
Petra Vakoša
komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:

•
•
•
•
•
•
•
e) do

Darinu Žbirkovú - predsedkyňu
Romana Orieška
Moniku Psotnú
Danielu Rybanskú
Melániu Rabinovu Ružičkovú
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú
komisie pre cestovný ruch a podnikanie:

•
•
•
•
•
•
•

Zuzanu Ďurmekovú - predsedkyňu
Daniela Gábora
Gabrielu Filicku
Igora Chylu
Jozefa Raučinu
Andreja Pučeka
Pavla Sirotného

f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
•
•
•
•
•

Moniku Pšenčíkovú - predsedkyňu
Darinu Žbirkovú
Dagmar Ďatkovú
Petra Striešku
Zuzanu Ďurmekovú
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2. ruší dňom nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia uznesenie č. 8/XII/2010.

6.
Informácia o situácii a všetkých dodatkov

stav „Zóny

Stred" a sprístupnenie

zmlúv,

dohôd

Poslanec Marian Kočiš po vyzvaní primátorom mesta uviedol tento materiál. Povedal, že
s týmto materiálom sa zaoberá MsZ už rok, podľa jeho slov prichádza k naťahovaniu a slovičkáreniu.
Preto skupina poslancov opäť predkladá tento materiál s formuláciou „MsZ zaväzuje primátora".
Primátor mesta otvoril diskusiu a spýtal sa hlavného kontrolóra mesta, či sa chce k tomuto
bodu programu vyjadriť. Hlavný kontrolór sa nevyjadril, primátor opäť poslancom MsZ pripomenul
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že nie je možné „ukladaťprimátorovi..." ani
„zaväzovať primátora...", taktiež uviedol, že je to aj v rozpore s Rokovacím poriadkom MsZ
v Trenčianskych Tepliciach. K podaniu informácií oZóne Stred povedal primátor, že poslancom bola
podaná informácia o Zóne Stred v rozsahu, akom to primátor považoval za správne.
Po hlasovaní poslancov s výsledkom:
Za: 7
Proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková),
Zdržal sa: 0,
Bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 5/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)
zaväzuje primátora mesta, aby zaradil a písomnou formou predložil 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, písomnou formou
informovať o všetkých zmluvách aj s dodatkami vrátane Inominátnej zmluvy- 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/.
Termín: najbližšie rokovanie MsZ
b/

zaväzuje primátora mesta:
1. Sprístupniť všetky utajené zmluvy poslancom MsZ a Komisii pre financie, hospodárstvo
a majetok a verejné obstarávanie bez uplatňovania protokolu mlčanlivosti,
2. Sprístupniť poslancom MsZ a Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné
obstarávanie všetky Inominátne zmluvy,
3. Sprístupniť poslancom MsZ a Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné
obstarávanie všetky zmluvy, ktoré MsZ neschválilo uznesením, resp. nie sú v súlade so
schváleným uznesením MsZ,
4. Sprístupniť poslancom MsZ a Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné
obstarávanie všetky dohody a dodatky .

c/
zaväzuje primátora mesta, aby v zmysle vyššie uvedených bodov -1,2,3,4, - písm./ b predložil
MsZ tieto materiály na prerokovanie.
Termín: najbližšie rokovanie MsZ.
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Primátor uviedol pre informáciu prítomným, že v materiáli nie je uvedený dátum, od ktorého
majú byť zverejnené zmluvy, čo v praxi znamená, že MsÚ môže ísť hlboko do histórie.
7.

Interpelácie

Do bodu Interpelácie sa prihlásil poslanec Marian Kočiš. Jeho prvá interpelácia sa týkala
šácht, ktoré sa nachádzajú na ceste smerujúcej na Zelenú žabu a už dlhodobo z nich vyteká voda,
ktorá steká až na komunikáciu a tu zamŕza. Požiadal primátora o stanovisko, či je to mestský majetok
a či môže mesto urobiť nápravu. Druhá časť interpelácie sa týkala termínu predloženia rozpočtu na
rok 2012 na schválenie MsZ. V iných obciach a mestách už majú rozpočet na rok 2012 schválený.
Mesto neoslovilo ani finančnú komisiu. Obáva sa, aby sa neopakovala situácia z minulého roku, kedy
bol potom súrený termín na schválenie rozpočtu a poslanci MsZ nemali dostatočný čas na zaoberanie
sa návrhom rozpočtu.
Poslankyňa Monika Psotná vyšla z miestnosti.
Primátor odpovedal poslancovi Marianovi Kočišovi:
K šachtám na ceste na Zelenú žabu - mesto nemá vlastnícke práva ani
lokalite; túto skutočnosť preverí, resp. bude kontaktovať majiteľa pozemku.

vzťahy k tejto

K návrhu rozpočtu na rok 2012 - rozpočet mesta musí reagovať na vzniknutú situáciu a to, že
mesto neprijalo valorizáciu daní. Taktiež poznamenal, že pracovný návrh rozpočtu na rok 2012 padol,
momentálne je potrebné riešiť novovzniknutú situáciu ohľadom výpadku daní. Termín predloženia
návrhu rozpočtu nevie povedať. Ďalším problémom bolo aj vzdanie sa predsedu finančnej komisie,
s ktorým sa už uskutočnili pracovné stretnutia.

8.

Rôzne

Do bodu Rôzne sa na základe jednohlasného odsúhlasenia poslancami MsZ zapojila pani
llčíková.
Vo svojom príspevku sa venovala svojej práci v miestnej organizácii Matice slovenskej, o práci
tejto miestnej organizácií a o Otvorenom liste primátora tejto organizácii.
Pani Holičková prečítala stanovisko Miestnej organizácie Matice slovenskej v Trenčianskych
Tepliciach (celé znenie stanoviska je prílohou zápisnice).
Poslankyňa Monika Psotná prišla do miestnosti.
Primátor na margo oboch predchádzajúcich príspevkov poznamenal, že bolo by dobré, keby
vopred avizovali svoje vystúpenie, aby sa vedel pripraviť na argumentáciu. Preto povedal, že na ďalšie
rokovanie MsZ si pripraví všetky potrebné materiály k vyúčtovaniu dotácie tejto organizácie
a o nakladaní financií daňových poplatníkov v tejto organizácii.. Všetky ostatné organizácie vyúčtovali
dotácie podľa podpísaných zmlúv o dotácii. Jediná organizácia, ktorá nepredložila vyúčtovanie, bola
MO MS.
Ďalšími občanmi, ktorí sa prihlásili so svojimi príspevkami boli pani Krajmerová a pán Mano.
Pani Krajmerová sa zapojila vo veci ukončenia členstva v MO MS s uvedením dôvodu nezrovnalosťami v správe o hospodárení tejto organizácie a s otázkou za iných občanov - tiež členov
tejto organizácie, ktorí platia členské príspevky, prečo nie sú na žiadne akcie pozývaní?
Pán Mano poprial všetkým poslancom všetko dobré i občanom mesta. Bol nadšený
vystúpením členiek výboru MS a bol by rád, ak by aj primátor priniesol argumenty na objasnenie
niektorých obvinení a aby takého objasnenia boli aj pri iných „kauzách".
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Poslankyňa Ďurmeková reagovala na príspevok pani Krajmerovej a jej vzdanie sa členstva.
Pýtala sa primátora, prečo boli listy písané primátorom mesta roznášané aj iným občanom, ktorí ani
nie sú členmi MO MS za mestské peniaze.
Primátor vysvetlil poslankyni Zuzane Ďurmekovej, že keď píše list štatutár mesta, sú to
náklady mesta. Distribúcia nebola hradená z mestských financií.

9. Záver
Vzhľadom k tomu, že sa vyčerpal program dnešného zasadnutia MsZ, primátor poďakoval
prítomným poslancom i občanom za účasť a zasadnutie MsZ ukončil.

PhDr. Štefan Š k u l t
primátor mesta

Mgr. Monika Psotná

p. Peter Ďurina

Zapísala: Erika Malková
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ŤtlllJ f ,
Vážení poslanci MsZ.
V

(

Členovia výboru MO MS Trenčianske Teplice, sme si vedomí, že na
pôde zasadania MsZ by sa nemali riešiť záležitosti ktoréhokoľvek
občianskeho združenia v meste. Vyzval nás k takémuto rozhodnutiu
primátor Mesta Trenčianske Teplice, pretože napísal list členom MO
MS, bez udania dátumu a v 1. pracovný deň nového roka tento
rozposlal elektronickou poštou všetkým poslancom MsZ a následne aj
tento list bol poroznášaný aj členom MO MS v našom meste do :
poštových schránok. Výbor MO MS T.T. je toho názoru, že to, čo 1
napísal primátor v liste všetkým členom MO MS T.T., mohol
prerokovať s výborom MO MS, prípadne sa zúčastniť na členskej
schôdzi MO MS. Výbor MO MS prerokoval tento list a zaujal
nasledovné stanovisko k listu primátora.
Primátor v liste uvádza, že MO MS T.T. bola pridelená finančná
dotácia mesta na rok 2011 vo výške 900,00EUR. My zdôrazňujeme,
že táto suma bola síce odsúhlasená, ale v skutočnosti nám Mesto T.T.
zaslalo na účet MO MS len 300,00EUR, ktoré sme zúčtovali v mesiaci
septembri 2011. Na spoločnom stretnutí primátora Mesta T.T. a p.
Bunčákovou s výborom MO MS dňa 27.6.2011, ktoré sa konalo na
tomto mieste v zasadačke MsÚ, sme sa navzájom dohodli, že
vyúčtovanie 300,00EUR zašleme až po uskutočnení nie z našej viny
presunutých podujatí. Kto pracuje v občianskych združeniach
dobrovoľne, bez nároku na finančné ohodnotenie určite pochopí, že
veľakrát naplánované podujatie sa musí presunúť pre neúčasť
objednaných účinkujúcich, tak ako to bolo aj v prípade našej
plánovanej akcie konkrétne, vystúpenie Speváckeho zboru
slovenských učiteľov.
Primátor zamietol MO MS žiadosť z augusta 2011 o zrealizovaní
zmeny v zmluvných podmienkach vo vzťahu k vyúčtovaniu finančnej
dotácie.Chcelo to len pochopenie zo strany primátora, aby aj MO MS,
tak ako iné OZ v meste, mohli urobiť vyúčtovanie finančnej dotácie
mesta až na konci kalendárneho roka a nie 3x do roka.
V liste primátor mesta ďalej uviedol vraj nekorektný prístup preds.
MO MS Z. Ďurmekovej pri organizovaní osláv Dňa Ústavy. Výbor
MO MS zdôrazňuje, že spoločná oslava s mestom tohoto štátneho
sviatku Dňa Ústavy SR 1.9. 2011 bola predsa spoločne dohodnutá na

už spomínanom stretnutí dňa 27.6.2011, kde sme sa uzniesli, ktoré
naplánované akcie MO MS budú v spolupráci s Mestom T.T.
Predovšetkým to boli akcie štátnych sviatkov, ktoré pokladáme za
samozrejmosť, že na čele ich organizovania je mesto. Aj 1.9.2011
bola na oslavách predsa prítomná viceprimátorka nášho mesta Monika
Pšenčíková, ktorá sa prítomným prihovorila a pozdravila v mene
neprítomného primátora a v liste primátor túto skutočnosť zaprel. MO
MS poslal krátky článok s pár fotografiami o konaní osláv tohto
štátneho sviatku na uverejnenie na webovú stránku Mesta T.T.
Primátor Mesta T.T. zakázal jeho zverejnenie, skonštatovaním, že,
dané podujatie nebolo v spolupráci s Mestom T.T.
Podobne sa primátor zachoval aj pri organizovaní štátneho sviatku
Dňa vzniku republiky 1.1.2012. Vo svojom liste adresovanom členom
MO MS T.T. uvádza, že o oslave štátneho sviatku bol informovaný
len 2dni pred oslavou. Áno, bolo to 29.12.2011 vo štvrtok v pracovný
deň a ešte v piatok bol tiež pracovný deň. Od Mesta T. T. sme len
žiadali uskutočniť túto štátnu oslavu v obradnej sieni Msú T.T.
Pretože nám bolo odmietnuté robiť oslavu v spolupráci s MestomT.T.,
preto sa výbor MO MS uzniesol, zorganizovať už nami pripravené
podujatie len samostatne v jedálni ZS A. Bagara. Za prenájom jedálne
i napriek tomu,že je to oslava štátneho sviatku MO MS musí zaplatiť.
MO MS toto stretnutie pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku SR
organizuje už 19.x v spolupráci s mestom, preto sme túto oslavu
v meste pokladali za úplne samozrejmú. Na oslavu sme prizvali
všetkých poslancov MsZ a primátora. Mnohí poslanci sa na podujatí,
zúčastnili.
Mesto nám zamietlo vyvesiť aj nami vyrobené plagáty o danom
podujatí do vývesných skriniek mesta. Taktiež nám dané podujatie
nebolo vyhlásené v Ms rozhlase ako sme si to v žiadosti, odovzdanej v
podateľni mesta dňa 29.12.2011 žiadali, hoci mestský rozhlas po tie
dni viackrát za deň ohlasoval správy, konkrétne vyhlasovaná správa
o možnosti zviesť sa električkou na Nový rok do T. Teplej.
Výbor MO MS T.T. má tiež eminentný záujem rozvíjať tvorivé
aktivity
smerujúce
k upevňovaniu
národného
povedomia
a spolupracovať s Mestom T.T.
V našom meste bolo dobrou
tradíciou, vždy v januári, že sa uskutočnilo spoločné stretnutie
primátora s predstaviteľmi OZ nachádzajúcich sa v meste. Tu sa
prerokovali vzájomné požiadavky.
v

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 16. januára 2012

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

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

Ing. Pavol Hollý - novozvolený

poslanec

MsZ

Výpis uznesení
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 16. januára 2012

Uznesenie č. 1/1/2012
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh poslankyne Ďurmekovej - zmeniť program
zasadnutia MsZ v tomto znení:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania MsZ
3. Zloženie sľubu nového poslanca MsZ
4. Voľba Volebnej komisie
5. Voľba predsedov a členov Komisií pri MsZ
6. Informácia o situácii - stav „Zóny Stred" a sprístupnenie zmlúv, dohôd a všetkých dodatkov
7. Interpelácie
8. Rôzne
9. Záver

Uznesenie č. 2/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Program zasadnutia

Mestského

Uznesenie č. 3/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 5/XII/2010 zo zasadnutia MsZ v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 22. 12. 2010, ktorým bola zvolená Volebná komisia v zložení: Martin Kebis
(predseda), Zuzana Ďurmeková a Darina Žbirková
2. volí do Volebnej komisie Moniku Psotnú (predsedkyňa), Zuzanu Ďurmekovú a Darinu Žbirkovú.

Uznesenie č. 4/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. volí:
a) do komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie:
•
Mariana Kočiša - predsedu
•
Igora Chylu
•
Dánku Szabóovú
•
Petra Luptáka
•
Dagmar Ďatkovú
•
Jozefa Mercella
•
Jána Mana
b) do komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:
•
Pavla Hollého - predsedu
•
Petra Striešku
•
Jána Olejníka
•
Jozefa Vyslúžila
•
•
•
c) do

Petra Tomaničku
Petra Ďurinu
Jolanu Kossuthovú
komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:

•
•
•
•
•
•
•

Mariana Kočiša - predsedu
Zuzanu Ďurmekovú
Moniku Psotnú
Jozefa Šimúna
Dušana Malka
Jaroslava Ružičku
Petra Vakoša

d) do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
•
Darinu Žbirkovú - predsedkyňu
•
Romana Orieška
•
Moniku Psotnú
•
Danielu Rybanskú
•
Melániu Rabinovu Ružičkovú
•
Michaelu Fedorovú
•
Máriu Nýblovú
e) do komisie pre cestovný ruch a podnikanie:
•
Zuzanu Ďurmekovú - predsedkyňu
•
Daniela Gábora
•
Gabrielu Filicku
•
Igora Chylu
•
Jozefa Raučinu
•
Andreja Pučeka
•
Pavla Sirotného
f) do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
•
Moniku Pšenčíkovú - predsedkyňu
•
Darinu Žbirkovú
•
Dagmar Ďatkovú
•
Petra Striešku
•
Zuzanu Ďurmekovú
2.

ruší dňom nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia uznesenie č. 8/XII/2010.

Uznesenie č. 5/1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)
zaväzuje primátora mesta, aby zaradil a písomnou formou predložil 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, písomnou formou
informovať o všetkých zmluvách aj s dodatkami vrátane Inominátnej zmluvy- 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/.
Termín: najbližšie rokovanie MsZ
b/

zaväzuje primátora mesta:
1. Sprístupniť všetky utajené zmluvy poslancom MsZ a Komisii pre financie, hospodárstvo
a majetok a verejné obstarávanie bez uplatňovania protokolu mlčanlivosti,
2. Sprístupniť poslancom MsZ a Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné
obstarávanie všetky Inominátne zmluvy,

3. Sprístupniť poslancom MsZ
obstarávanie všetky zmluvy,
schváleným uznesením MsZ,
4. Sprístupniť poslancom MsZ
obstarávanie všetky dohody a

a Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné
ktoré MsZ neschválilo uznesením, resp. nie sú v súlade so
a Komisii pre financie,
dodatky .

hospodárstvo a majetok a verejné

c/
zaväzuje primátora mesta, aby v zmysle vyššie uvedených bodov -1,2,3,4, - písm./ b predložil
MsZ tieto materiály na prerokovanie.
Termín: najbližšie rokovanie MsZ.

V Trenčianskych Tepliciach 26.1.2012

Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa 16.1. 2012

Ing.
Dagmar
Ďatková

Peter
Ďurina

Ing.
Pavol
Zuzana
Durmekov: i Hollý

PhDr.
Marian
Kočiš

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

Monika
Pšenčíková

Ing.
Peter
Strieška

MUDr.
Darina
Žbirková

1/1/2012

Proti

Proti

Za

Za

Za

Proti

Nehlás

Za

Proti

Za

Za

2/1/2012
3/1/2012
4/1/2012
5/1/2012

Proti
Proti
Proti
Proti

Proti
Proti
Za
Proti

Za
Za
Za
Za

Za
Za
Za
Za

Za
Za
Za
Za

Proti
Proti
Proti
Proti

Za
Za
Za
Za

Za
Za
Za
Za

Proti
Proti
Proti
Proti

Za
Za
Za
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

