Záznam z príhovoru primátora mesta k MsZ dňa 21.11.2012

Primátor mesta privítal všetkých prítomných na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ), ktoré sa uskutočnilo v súlade s §12 ods. 7 zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Skonštatoval, že podľa predloženej prezenčnej
listiny je zapísaných päť poslancov MsZ, podľa zákona je nevyhnutná účasť nadpolovičnej väčšiny
poslancov, t.j. šesť poslancov. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné počkať jednu hodinu, či sa nezmení
stav spôsobilosti MsZ.
Primátor oboznámil prítomných poslancov a občanov o liste odovzdanom poslanom
a primátorovi pánom Manom, v ktorom šiesti poslanci - p. Ďurmeková, p. Kočiš, p. Oriešek, p.
Psotná, p. Strieška a p. Žbirková skonštatovali, že sa nezúčastnia na dnešnom rokovaní MsZ.
Dôvodom bolo, že tak ako v základnej škole si nemohli prenajať priestor z dôvodu porušenia
Školského zákona, na základe ktorého sa v týchto zariadeniach zakazuje činnosť politických strán
a politických hnutí a ich propagácia, tak sú toho názoru, že aj rokovaním MsZ v priestoroch školy by
porušili Školský zákon.
Primátor uviedol, že spomenutí šiesti poslanci dňa 14. 11. 2012 listom doručeným na MsÚ si
dali podmienku účasti na rokovaní MsZ, a to predloženie, odtajnenie a zverejnenie zmlúv k Zóne
Stred. Dnes sa situácia zmenila, pretože sa odvolávajú na porušenie Školského zákona. Podľa jeho
mienky, už „nevedia ako majú klamať“, používajú pseudoargumenty, majú strach rozhodovať a blokujú
zasadnutia MsZ, dodal primátor na adresu týchto poslancov.
Využil túto možnosť a v stručnosti podal prítomným informáciu o materiáloch predložených na
MsZ:
o predajoch mestského majetku, o zrušení časti uznesenia MsZ, o všeobecne záväzných
nariadeniach, o novele Štatútu mesta Trenčianske Teplice, o proteste a upozorneniach prokurátora
Okresnej prokuratúry, o schválení finančných prostriedkov na digitalizáciu kina a rekonštrukciu
sociálnych zariadení v základnej škole, o plnení rozpočtu za II. a III. štvrťrok 2012, o hospodárskych
správach škôl v meste a o informácií o podozrenia z protiprávneho konania pri nakladaní s majetkom
mesta Trenčianske Teplice.
Vzhľadom na to, že na rokovanie MsZ prišli aj nájomcovia priestorov v DS Narcis, primátor
vysvetlil súčasný stav a finančné možnosti riešenia problémov v Narcise. Uviedol, že napriek tomu, že
uznesenie MsZ uložilo finančnej komisii navrhnúť riešenie týchto problémov a aj napriek dodaniu
všetkých podkladov na základe ich požiadaviek, reálny výstup z rokovania finančnej komisie nebol
žiadny.
Primátor v stručnosti vysvetlil pripravovaný nový systém vykurovania z budovy MsÚ
a zakúpenia nového bojleru na ohrev teplej vody pre prevádzky vyžadujúce k svojej činnosti teplú
vodu. Uviedol aj novú skutočnosť o obsadení ďalšieho priestoru v DS Narcis -prenajatie piateho
poschodia pre Súkromnú umeleckú školu odevného dizajnu z Bratislavy. Taktiež spomenul aj plán
presťahovania mestskej televízie a pohrebníctva do prednej časti budovy s tým, že zadná časť by sa
úplne odpojila z dôvodu znižovania nákladov. Primátor skonštatoval, že sú potrebné ešte ďalšie
rekonštrukčné práce, na ktoré je však potrebné vyčleniť finančné prostriedky poslancami MsZ.
Poslanec Peter Ďurina sa tiež prihovoril k prítomným. Povedal, že spomenutí šiesti poslanci
by mali rešpektovať voľbu občanov mesta, aj primátora aj poslancov. Ľudia upozorňujú na riešenie
problémov v meste, tak ako aj na Narcis. Podporil návrh na riešenie vykurovania, ktorý predniesol
primátor. Myslel si, že na tomto rokovaní MsZ poslanci vyčlenia finančné prostriedky na opravu
sociálnych zariadení v základnej škole, čo však nebolo možné.
Poslankyňu Moniku Pšenčíkovú mrzel stav, ktorý nastal. Poslankyňou je už od r. 1990.
Poukázala na bojkot poslancov, etiku vo verejnej správe, slušnosť a úctu k ľuďom. Túto situáciu v MsZ
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zhodnotila ako masírovanie verejnej mienky poslancami, ohurovanie ľudí a smerovaním ľudí proti
primátorovi. Dúfala, že poslanci ešte prídu, ale ich postoj ju sklamal. Pripomenula aj školenia pre
poslancov, ktoré poslanci absolvovali na začiatku volebného obdobia, na ich povinnosti vyplývajúce
zo zákona o obecnom zriadení. Chcela sa poslancov spýtať, či podali trestné oznámenie na primátora,
ako to navrhli na minulom rokovaní MsZ, a zároveň ich požiadala, aby nechali orgány v trestnom
konaní riešiť podanie a vyzvala týchto šiestich poslancov, ktorí sa nezúčastnili rokovania MsZ, aby
začali konečne rokovať a pracovať pre mesto.
Pripojil sa aj poslanec Pavol Hollý, ktorý na margo otázok ľudí povedal, že nehrá na dve
strany, chce začať robiť. Zhodnotil stav sociálnych zariadení v ZŠ, napriek tomu, že v hodnotiacich
správach ZŠ je uvedený stav dobrý. Podotkol, že takýto zlý stav mal byť riešený pánom riaditeľom.
Informoval, že po konzultácií s pánom primátorom a členmi stavebnej komisie mohol povedať, že
financie sú, avšak musia byť odsúhlasené MsZ.
Primátor doplnil informáciu poslanca Pavla Hollého, že ide o finančné prostriedky
z rezervného fondu mesta, bude potrebné schválenie presunu finančných prostriedkov na opravu
týchto zariadení poslancami MsZ.
Ďalej informoval verejnosť, že po rokovaniach s riaditeľkou spoločnosti Termia s.r.o. sa vo
výmere zálohových platieb majiteľov bytov v ich správe objaví aj poplatok za komunálny odpad
rozdelený na mesačné čiastky. Prípadné zľavy si môžu občania uplatniť na MsÚ, tieto budú
premietnuté vo vyúčtovaní platieb. S Bytovým družstvom Trenčianske Teplice ešte prebiehajú
rokovania. O všetkých skutočnostiach budú majitelia bytov oboznámení v médiách.
Pán riaditeľ ZŠ, Mgr. Šimún reagoval na informácie podané poslancom Pavlom Hollým.
Vysvetlil, že situácia nie je až tak dramatická, ako bola vykreslená. Ešte v roku 2006 sa uskutočnila
rekonštrukcia sociálnych zariadení pre chlapcov, plánovaná ďalšia etapa - rekonštrukcia zariadení pre
dievčatá sa neuskutočnila. Jedným z dôvodov boli aj rekonštrukcia bazénu a strechy ZŠ. Hlavným
dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov, ďalšie získané finančné prostriedky sú z fondov EÚ,
ktoré sú viazané a nie je možné ich použiť na iné účely. Pán Šimún ešte dodal, že napriek stavu
sociálnych zariadení sú z hygienickej stránky čisté a neprekročili normu na počet žiakov a sociálnych
zariadení. Doplnil, že o všetkých prácach, ktoré je potrebné vykonať, vie aj p. Mičega zo stavebného
oddelenia MsÚ.
K výrubu stromov v areáli školy povedal, že výrub sa robí systematicky po dohode s pracovníčkou
MsÚ, nie je pravdou, že sa v tejto veci nič nerobí, ide skôr o finančnú stránku.
Poslanec Peter Ďurina k ZŠ upozornil, že stav nezdramatizovali, stav je zlý. Do zariadení
zateká zvrchu a je potrebná výmena železných predelov. Prihovoril sa ešte aj k občanom, aby ukázal
na snahu a námahu pri tvorbe materiálov, príprave rokovania MsZ pracovníkmi MsÚ a na váženie si
tejto práce poslancami.
Pani Kossuthová sa tiež dotkla dôvodu, ktorý bol príčinou neprítomnosti šiestich poslancov
MsZ, napriek tomu, že MsZ sa z priestoroch základnej školy uskutočnilo už niekoľkokrát. Opýtala sa,
ktorá z politických strán sa môže cítiť dotknutá?
Primátor skonštatoval, že napriek hodinovému čakaniu poslanci neprišli. Povedal, že MsZ nie
je uznášania schopné. Niektorí poslanci si neplnia povinnosti vyplývajúce zo zákona, nemajú záujem
riešiť problémy. Týmto konštatovaním sa primátor rozlúčil s prítomnými poslancami a občanmi.

Zapísala: Erika Malková
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