Záznam z príhovoru primátora k MsZ dňa 31. 5. 2012
Primátor mesta Trenčianske Teplice privítal prítomných poslancov a občanov
na rokovaní MsZ.
Dnešné zasadnutie MsZ primátor avizoval na poslednom rokovaní MsZ dňa
25. 4. 2012. Poslanci MsZ boli dňa 11. 5. 2012 oboznámení s termínom dnešného
rokovania ako i s programom, najmä povinnosťou vymenovania členov dozorných
rád mestských organizácií tak, ako to určuje zákon.
Primátor uviedol, že dňa 28. 5. 2012 písomne požiadal poslanec Marian Kočiš
o doplnenie materiálov do programu rokovania MsZ. Jednalo sa o materiály návrh
VZN mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčianske Teplice a o návrhy na potvrdenie uznesení, ktorých výkon
uznesení bol pozastavený primátorom mesta. Svoju žiadosť poslanec Marian Kočiš
ukončil vetou „S poďakovaním a pozdravom priania konštruktívnej spolupráce". Tieto
materiály boli vytlačené a distribuované spolu s ostatnými materiálmi a pozvánkou
všetkým poslancom MsZ v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
V stredu 30. 5. 2012 sa primátorovi ospravedlnila z neúčasti na plánovanom
rokovaní MsZ poslankyňa Darina Žbirková z objektívnych rodinných dôvodov.
Poslanci Zuzana Ďurmeková, Marian Kočiš, Roman Oriešek, Monika Psotná a Peter
Strieška doručili dňa 31. 5. 2012 v popoludňajších hodinách primátorovi otvorený list,
v ktorom mu oznámili, že sa nezúčastnia rokovania MsZ. Tieto časové údaje primátor
uviedol pre verejnosť z dôvodu, aby poukázal na to, že poslanci vedeli už dlhšiu
dobu o termíne rokovania tohto MsZ a aj to, že je potrebné schváliť niektoré
zákonom dané veci. Čiže svojím konaním odbojkotovali dnešné rokovanie MsZ.
Podľa prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že MsZ nie je uznášania
schopné, a preto ani nie je možné riešiť záležitosti, ktoré zákon ukladá.
Toto rozhodnutie poslancov MsZ ukazuje, podľa názoru primátora, nielen ich
postoj k riešeniu záležitostí, ale aj postoj k občanom, ktorí prišli na rokovanie MsZ,
zamestnancom MsÚ, ktorí museli pripraviť toto rokovanie MsZ a na vynaložené
náklady na prípravu rokovania MsZ.
Primátor povedal, že hoci ešte v pondelok títo poslanci MsZ žiadali o
zaradenie štyroch materiálov na rokovanie MsZ, dnes vedome bojkotovali rokovanie
MsZ. Primátor ďalej uviedol, že už včera niektorí ľudia avizovali, že rokovanie MsZ
sa nebude konať, a poukázal na to, ako sa organizovaná skupina vysmieva občanom
Trenčianskych Teplíc, dehonestuje rokovanie MsZ a celý chod mesta Trenčianske
Teplice.
Primátor uviedol, že vo veci ďalšieho rokovania MsZ bude postupovať podľa
rokovacieho poriadku a zákona o obecnom zriadení. Poďakoval prítomným za ich
účasť aj napriek tomu, že to bolo zbytočné z dôvodu vedomého bojkotu piatich
poslancov MsZ.
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