Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18. decembra 2012

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

Program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste
Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2012
o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 2/1991
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice
Novelizácia Štatútu mesta Trenčianske Teplice
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym
predajom - pozemok KN-C pare. č. 199/19, k.ú. Trenčianske Teplice
Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta priamym
predajom - pozemok KN-C pare. č. 199/20, k.ú. Trenčianske Teplice
Návrh na odpredaj pozemku K N - C pare. .č. 2221/23, k.ú Trenčianske Teplice
Zriadenie práva vecného bremena na pozemkoch KN-C pare. č. 5354/1 a pare. č. 5354/2,
k.ú. Nové Mesto nad Váhom
Protest prokurátora o rozpore Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčianske
Teplice č. 3/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske
Teplice s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Upozornenie prokurátora na zákonnosť postupu a konania poslankyne ako zástupkyne
primátora mesta Trenčianske Teplice
Upozornenie prokurátora na odstránenie nečinnosti Mesta Trenčianske Teplice voči
podanému upozorneniu Okresnej prokuratúry v Trenčíne pod sp.zn. Pd 157/12-6 zo dňa
18. 7 2012
Návrh na rozhodnutie v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov voči poslancovi MUDr. Romanovi
Orieškoví vo veci a na uloženie sankcie
Schválenie digitalizácie Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach
Realizácia projektu rekonštrukcie sociálnych zariadení v Základnej škole Andreja Bagara
v Trenčianskych Tepliciach
Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za II. štvrťrok
2012 a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske
Teplice na rok 2012
Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za III. štvrťrok
2012
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22. Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský
rok 2011/2012
23. Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2011/2012
24. Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2011/2012
25. Informácia o podozrení z protiprávneho konania pri nakladaní s majetkom mesta
Trenčianske Teplice, uznesenie č. 39/IV/2002 zo dňa 29. 4. 2002
26. Rôzne
27. Záver

1.

Otvorenie

Primátor mesta všetkých srdečne privítal a otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné,
poslanec Peter Ďurina sa ospravedlnil z dôvodu meškania.
Za overovateľov určil poslankyňu Darinu Žbirkovú a poslanca Dušana Malka, za skrutátorky
p. Hudcovskú a p. Fialovú, za zapisovateľku p. Malkovú.

2.

Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Na základe požiadania Mgr. Petra Hledíka o možnosť vystúpiť pri bode č. 18 Schválenie
digitalizácie Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach primátor navrhol presunúť za bod č. 3
Interpelácie z dôvodu časovej zaneprázdnenosti p. Hledíka. Túto požiadavku primátor avizoval
poslanom e-mailovou poštou dnes popoludní. Následne sa spýtal, či má niekto z prítomných
pripomienky k dnešnému návrhu programu.

•

•

Prihlásil sa poslanec Marian Kočiš s navrhovanou zmenou programu v tomto znení:
bod č. 26 Rôzne presunúť ako bod č. 4 z dôvodu najmä k vzťahu k obyvateľom mesta
prítomných na zasadnutí, ktorí aj napr. zo zdravotných dôvodov nevydržia čakať na posledný
bod programu rokovania, v ktorom sa môžu vyjadriť,
vypustiť bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č.
x/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Trenčianske Teplice z dôvodu nesúladu so zákonom, najmä
k prihliadnutiu na účinnosť od 1. 1. 2013. Postup pri prijímaní nového VZN konzultovali
poslanci aj s viacerými právnikmi, majú aj písomné stanovisko od právnika JUDr. Sotoláŕa.

Primátor mesta reagoval na pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša. Uviedol, že sa
uskutočnilo pracovné stretnutie primátora s poslancami MsZ aj s riaditeľmi škôl, kde bola vysvetlená
situácia s výpadkom finančných prostriedkov z podielových daní, s následným nedostatkom
finančných prostriedkov na mzdové prostriedky pre zamestnancov škôl. Tiež doplnil, že na osobnom
rokovaní s poslancom Marianom Kočišom bol dohodnutý termín zasadnutia MsZ, ku ktorému nemal
pripomienky a ani neavizoval, že tento materiál plánujú šiesti poslanci stiahnuť z programu rokovania
MsZ. Podľa primátora ide skôr o zásterku a výmysel. K termínu účinnosti VZN primátor vysvetlil, že ak
by bolo dnes schválené a vyvesené na úradnej tabuli, 15. deň by bol 1. 1. 2013 a taktiež upozornil na
zákon o obecnom zriadení zvlášť na § 6, ods. 8, ktorý hovorí, že účinnosť môže byť ustanovená aj
skorším začiatkom účinnosti, a to v prípadoch živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia alebo
na zabránenie škodám na majetku. Primátor požiadal poslanca Mariana Kočiša o poskytnutie
spomenutého právneho stanoviska JUDr. Sotolářa, avšak toto stanovisko mu nebolo poslancom
poskytnuté.
S upozornením, že tento materiál nebol predložený prvýkrát a boli aj navrhnuté pozmeňovacie
návrhy zo strany týchto poslancov, poslankyňa Monika Pšenčíková nevidela dôvod dnešného
stiahnutia z programu rokovania.
Poslanec Marian Kočiš povedal, že ho piati poslanci požiadali o tlmočenie za všetkých
z dôvodu, aby to nemuseli opakovať viackrát. Potvrdil, že stretnutie s primátorom sa uskutočnilo, sám
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predložil návrh na zasadnutie MsZ v stredu, avšak nastala situácia, o ktorej vtedy nevedel.
Telefonoval s viacerými právnikmi, ktorí ho informovali, že na prijatie nového VZN je termínovo
neskoro. Následne požiadal primátora, aby dal hlasovať za jeho pozmeňujúci návrh.
Do diskusie sa pripojili ešte poslanci Darina Žbirková, Peter Ďurina spolu s poslancom
Marianom Kočišom a primátorom mesta. Po jej ukončení požiadal primátor o prečítanie
pozmeňovacieho návrhu poslanca Mariana Kočiša.
Uznesenie č. 50/XH/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zmenu programu rokovania MsZ takto:
1.

bod č. 26 Rôzne presunúť ako bod č. 4

2.

vypustiť bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č.
x/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Trenčianske Teplice.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 4 (Ďatková, Hollý, Malko, Pšenčíková)
Zdržal sa: 0

2.

Interpelácie

Do tohto bodu sa o slovo prihlásili títo poslanci:
- poslanec Marian Kočiš:
•

informoval o poškodení rozvodnej skrine na rohu starého cintorína nabúraním automobilom.
Požiadal o informáciu, či je o tejto záležitosti informovaný primátor mesta a kto odstráni
následky poškodenia tejto skrine,

•

požiadal o zaslanie informácií (kedy a kde boli realizované, za akým účelom, počet ciest, aký
bol výsledok a prínos pre Mesto Trenčianske Teplice) o služobných cestách primátora mesta
za rok 2012 v písomnej forme a zároveň navrhlo, aby primátor a jeho zástupkyňa podali
poslancom MsZ správu o svojej činnosti,

•

uskutočnila sa súťaž Stavba roka, do ktorej bolo prihlásené aj Kúpeľné námestie. Požiadal
primátora o informácie, kto námestie do súťaže prihlásil, aká bola výška prihlasovacieho
poplatku a kto ho uhradil, aké boli očakávania z účasti a aké ocenenie získalo?

•

Mesto obdržalo od Obvodného pozemkového úrad v Trenčíne „Oznámenie o nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutí“ zo dňa 23. 10. 2012 a č. H/2012/00001-106 zo dňa 24. 10. 2012,
pýtal sa, čo je obsahom týchto rozhodnutí a čo z toho vyplýva pre naše mesto? (celé znenie
interpelácií je prílohou zápisnice).

- poslankyňa Zuzana Ďurmeková interpelovala primátora:
•

Z poverenia obyvateľov bytových domov na SNP 1 a 2 sa pýtala, prečo boli pred ich domom
vyrúbané stromy?

•

Za členov Spoločnosti urbárnikov informovala, že na mesto bol doručený materiál od
Spoločnosti urbárnikov pre poslancov MsZ, pýtala sa, či sa tak naozaj stalo a prečo im nebol
doručený?

Primátor reagoval na interpeláciu poslankyne o materiáli od Spoločnosti urbárnikov otázkou, či
poslankyňa vie, kto podpísal tento materiál? Oficiálni zástupcovia Spoločnosti urbárnikov Trenčianske
Teplice to neboli, dodal primátor.
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- poslankyňa Monika Psotná:
•

k tejto interpelácií už komunikovala s primátorom e-mailovou poštou, pýtala sa za občanov z
Baračky, prečo prvýkrát nesvieti stromček na Baračke?

Primátor uviedol, že obdobne je to aj na sídlisku SNP, nesvieti ani celá pešia zóna. Dôvodom je
nedostatok finančných prostriedkov.
- poslanec Roman Oriešek:
•

pýtal sa na nebezpečnú situáciu na sídlisku SNP pred predajňou CBA, ktorý vznikla tým, že sú
v križovatke zaparkované automobily, ktoré zneprehľadňujú križovatku a na možnosti
odstránenia tejto situácie.

• poslanec Peter Strieška:
•

pýtal sa prečo nedostal odpoveď na interpeláciu v zákonom stanovenej lehote, napriek tomu,
že ju dal aj v písomnej podobe?

Primátor povedal, že na interpeláciu sa neodpovedá na základe zákona. Nezodpovedal len na jednu
interpeláciu z dôvodu, že nemal kompletnú informáciu o stave stromov na Hurbanovej ulici. Rokoval
so zástupcami Kúpeľov Trenčianske Teplice a s majiteľom spoločnosti IVIM a zatiaľ záver z konania
ešte nemá. V tejto súvislosti požiadal poslancov, aby nečakali s interpeláciami na zasadnutie MsZ,
ale operatívne ich riešili s náčelníkom MsP, riaditeľom TsM, príp. s pracovníkmi MsÚ.
- poslankyňa Darina Žbirková
•

poukázala na Dom smútku a vzniknutý stav pri mrazoch, požiadala o možnosť ohradiť priestor
páskou, aby sa zabránilo šmyku a v tejto súvislosti sa spýtala na prípadnú rekonštrukciu tohto
objektu.
4.

Rôzne

Do bodu sa na základe jednohlasného odsúhlasenia poslancami MsZ zapojil pán Peter
Hledík. Vo svojom vystúpení sa pozastavil nad atmosférou v mestskom zastupiteľstve, nad konaním
a správaním sa niektorých poslancov. Prítomným premietol svoje spomienky na detstvo a fungovanie
kina v jeho predošlom bydlisku. Vysvetlil poslancom a prítomným občanom situáciu so súčasným
stavom teplického kina, s ďalšími možnými alternatívami riešenia vzniknutého problému, spojitosť
s festivalom Art Film Fest a festivalovým prínosom pre mesto. Poďakoval sa za možnosť vystúpiť
a poprial všetkým prítomným príjemné sviatky a šťastný nový rok.
Poslanci Darina Žbirková spolu s Marianom Kočišom a s občanmi Igorom Chylom, Jánom
Manom reagovali na príspevok pána Petra Hledíka.
S apelom na činnosť šiestich poslancov MsZ a zvlášť na poslanca Petra Striešku a jeho
prepojenie na nedoriešený stav a zodpovednosť za mestský autobus sa zapojila do bodu Rôzne pani
Oľga Krajmerová, ku ktorej sa v diskusii pripojili primátor mesta a poslanec Peter Strieška.
Poslanci MsZ odsúhlasili možnosť vystúpiť v tomto bode aj pani Viole Takáčovej, ktorá
reagovala na predchádzajúce odznené príspevky.
V
ďalšej diskusii medzi primátorom mesta, občanom Jánom Manom a poslancami Darinou
Žbirkovou a Petrom Strieškom sa hovorilo o činnosti primátora ohľadom žiadaných zmlúv, o MŠK,
o parkovacích automatoch, o hospodárení mesta, o stretnutí niektorých poslancov s občanmi mesta.
Poslankyňa Monika Psotná sa na základe oslovenia dvomi občanmi mesta pýtala riaditeľky
spoločnosti Termia a.s. na dôvod, resp. vysvetlenie zvýšenia poplatku na nájomnom. Pani riaditeľka
Vlasta Malíková aj primátor mesta odpovedali na otázky poslankyne Moniky Psotnej i Dariny Žbirkovej
k tejto téme.
Ďalším občanom, ktorý vystúpil v tomto bode, bol pán Karol Mrázik. Vyjadril súhlas s pánom
Hledíkom a apeloval na poslancov s výzvou, aby začali pracovať v prospech mesta.
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Poslankyňa Monika Pšenčíková sa obrátila na poslancov tiež s apelom, aby začali pracovať
pre mesto a aby si uvedomili ich zodpovednosť k svojim voličom.
Poslankyňa Zuzana Ďurmeková predostrela návrh na zvolanie ďalšieho stretnutia poslancov
MsZ s občanmi mesta za prítomnosti poslancov MsZ aj primátora mesta. K tomuto návrhu sa
vyjadrovali poslanci Darina Žbirková, Monika Pšenčíková, ktorej predložený návrh na ukončenie tohto
bodu programu nebol poslancami prijatý, Monika Psotná, Dagmar Ďatková, Peter Strieška, Marian
Kočiš, Peter Ďurina, Pavol Hollý a primátor mesta.
Poslanec Pavol Hollý požiadal o slovo pre pána Jána Mana, ktorý sa zaujímal o materiál
o predaji pozemku, ktorý údaje nie je vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice. Primátor mesta mu
následne vysvetlil situáciu k vlastníctvu tohto pozemku (úplné znenie bodu Rôzne viď priložené DVD).
Následne primátor ukončil tento bod programu.
5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Trenčianske Teplice

Primátor mesta stručne uviedol tento návrh VZN, ktorý bol upravený na základe upozornenia
okresného prokurátora a zosúladený s novými smernicami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanec Marian Kočiš požiadal o vysvetlenie niektorých viet, resp. slovných spojení vo VZN
spracovateľku návrhu VZN pani Soňu Kresánkovú.
Na základe hlasovania poslancov:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 51/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Trenčianske Teplice.

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2012
o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice

Primátor predložil nový návrh VZN o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske
Teplice.
Do diskusie k tomuto návrhu VZN sa prihlásil poslanec Marian Kočiš s otázkou- aký je trend
psov v meste, na ktorú mu odpovedal primátor mesta. Nikto z prítomných poslancov sa do diskusie
nezapojili, preto pristúpili k hlasovaniu za predložený návrh VZN.
Uznesenie č. 52/XI1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 5/2012 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

5

7.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta

Primátor mesta uviedol, že na základe novely zákona č. 223/20001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo potrebné zapracovať a
vykonať úpravu VZN. Doplnil, že Mesto Trenčianske Teplice v roku 2012 rozšírilo triedený zber o dve
nové zložky - odpad kovových obalov a odpad viacvrstvových kombinovaných materiálov. Uzavretím
a rekultiváciou skládky Kaňová sa zrušilo mestské kompostovisko na skládke Kaňova a zriadilo sa na
„starom“ zbernom dvore, doplnil primátor.
Poslanec Marian Kočiš sa prihlásil s jednou otázkou na vysvetlenie definície „starého vozidla“
a s pozmeňujúcim návrhom:
na vyprázdňovanie smetných košov na pešej zóne v hlavnej sezóne 7 - krát týždenne.
Po vysvetlení definície „starého vozidla“ náčelníkom MsP Michalom Hollým a položením
otázky primátorom mesta na návrh spôsob financovania návrhu poslanca, na ktorú nevedel poslanec
Marian Kočiš reagovať, svoj návrh stiahol.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 53/XÍ1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
8.

Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 2/1991
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

Tento materiál stručne predložil primátor mesta. Doplnil, že nový návrh VZN bude predložený
na ďalšom rokovaní MsZ.
Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, po prečítaní
návrhu uznesenia a hlasovania poslancov:

za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0,
bolo prijaté toto
Uznesenie č. 54/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie č. 46/VII/1991 zo dňa 17.6.1991,
uznesenie č. 112/VIII/1995 zo dňa 4.9.1995 a uznesenie č. 85/XI/2002 zo dňa 25.11.2002.

9.

Novelizácia Štatútu mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta uviedol, že dňa 12.4.2011 bolo prokurátorom Okresnej prokuratúry Trenčín
podané upozornenie na porušenie ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Prokuratúra namietala, že Štatút mesta Trenčianske Teplice schválený dňa 31.03. 2003 uznesením č.
23/III/2003 je neaktuálny vo viacerých jeho častiach a navrhuje jeho novelizovanie v súlade s platnými
právnymi predpismi. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
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Poslankyňa Monika Pšenčíková sa prihlásila s upozornením na chybu v číslovaní článkov,
ktorú primátor prisľúbil napraviť.
Uznesenie č. 55/X11/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Novelizáciu Štatútu mesta Trenčianske
Teplice č. 1/2012.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

10.

Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta
priamym predajom - pozemok KN-C pare. č. 199/19, k.ú. Trenčianske Teplice

Primátor uviedol, že pán Milan Lauff podal žiadosť o odkúpenie časti pozemku KN-C pare. č.
199/1 ešte v roku 2010. Už v minulosti mal záujem o odkúpenie mestského pozemku za účelom jeho
podnikateľských aktivít. Na uvedenom pozemku chce menovaný vybudovať polyfunkčný objekt so
zameraním na služby. Záujemca o kúpu pozemku bol pozvaný aj na rokovanie komisie pre financie,
nospodárstvo a majetok a VO dňa 19. 6. 2011, aby oboznámil členov komisie so svojim
podnikateľským zámerom na tomto pozemku - vybudovať polyfunkčnú budovu, na prízemí prevádzky,
na poschodí sklady a kancelárie. Zameranie by malo byť na textil, koženú galantériu a obuv.
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 16. 5. 2012
vyslovila súhlas s odpredajom pozemku za účelom výstavby s tým, že záujemca predloží časový plán
výstavby, architektonickú štúdiu, v ktorej bude rešpektovať jestvujúcu uličnú čiaru, pričom ďalšie
podmienky štúdie nadefinuje Mesto Trenčianske Teplice. Záujemca okúpu pozemku bol členmi
komisie upozornený, že pri predaji majetku mesta musí mesto postupovať v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Mestské zastupiteľstvo musí najskôr schváliť zámer
predať majetok priamym predajom. Tento zámer musí byť zverejnený najmenej na 15 dní. Pri
priamom predaji majetku všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu /podľa
znaleckého posudku/ nesmie presiahnuť 40 000 €.
Do diskusie sa zapojili poslanec Pavol Hollý, ako predseda Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia, ktorá dala súhlas na odpredaj tohto pozemku. Poslanec Marian Kočiš,
predseda Komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a VO povedal, že neboli splnené podmienky
komisie zo strany žiadateľa. Do diskusie k zámeru odpredať tento majetok mesta sa zapojili aj
primátor mesta, poslanci Darina Žbirková, Peter Strieška, Peter Ďurina, Dagmar Ďatková i pani Mária
Lauffová, zastupujúca pána Milana Lauffa.
Po ukončení diskusie primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a / zámer Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta Trenčianske Teplice priamym predajom
- pozemok KN-C pare. č. 199/19 v k. ú. Trenčianske Teplice
b/ podmienky predaja majetku mesta priamym predajom pozemku KN-C pare. č. 199/19 v k. ú.
Trenčianske Teplice.
Hlasovanie poslancov:
za: 5
proti: 6 (Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Strieška, Žbirková)
zdržal sa: 0
Na základe výsledku hlasovania poslancov MsZ, primátor skonštatoval, že uznesenie nebolo
schválené.
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11.

Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať majetok mesta
priamym predajom - pozemok KN-C pare. č.199/20, k.ú. Trenčianske Teplice

Z dôvodu, že bod č. 11 s názvom Schválenie zámeru Mesta Trenčianske Teplice odpredať
majetok mesta priamym predajom - pozemok KN-C pare. č.199/20, k.ú. Trenčianske Teplice je
obdobný ako predchádzajúci bod, v ktorom sa jednalo o schválenie zámeru odpredať majetok, ktorý
bol geometrickým plánom rozčlenený na dva pozemky, primátor stiahol tento bod z dnešného
programu rokovania MsZ.

12.

Návrh na odpredaj pozemku K N - C pare. .č. 2221/23, k.ú Trenčianske Teplice

Primátor stručne predložil tento návrh. Pán Václav Valčík spolu s pánom Jánom Dedíkom
s manželkou RNDr. Máriou Dedíkovou požiadali o odkúpenie pozemku KN-C pare. č. 2221/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 Teplice každý v jednej polovice z dôvodu vysporiadania
pozemku pod stavbou - poschodovými garážami. Uvedený pozemok je vo vlastníctve Mesta
Trenčianske Teplice a nachádza sa v lokalite bývalého kameňolomu. Na uvedenom pozemku sú
postavené 2 garáže - poschodové, doplnil primátor.
V
diskusii poslanec Marian Kočiš uviedol dôvody - nejasná záležitosť vzhľadom na získané
informácie o vlastníctve tohto pozemku iným vlastníkom - Spoločnosťou urbárnikov Trenčianske
Teplice a neprerokovanie tohto materiálu na príslušnej komisii - na zmenu znenia uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo y Trenčianskych Tepliciach ukladá Komisii pre financie, hospodárstvo
a majetok a verejné obstarávanie prerokovať žiadosť o odpredaj a stanovisko predložiť na najbližšie
rokovanie MsZ.
Primátor mesta, občania Ján Mano a Oľga Krajmerová sa vyjadrili k dôvodom uvedeným poslancom
Marianom Kočišom.
Poslanec Marian Kočiš požiadal primátora o 10 minútovú prestávku.

Po ukončení prestávky primátor skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášania
schopné a pokračoval podľa schváleného programu dnešného rokovania, konkrétne pokračovaním
bodu č. 12.
Poslanec Marian Kočiš trval na zmene návrhu uznesenia k tomuto bodu programu, a preto primátor
mesta požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie:
za: 6
proti: 4 (Ďatková, Ďurina, Malko, Pšenčíková)
zdržal sa. 1 (Hollý)
Uznesenie č. 56/X1I/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ukladá Komisii pre financie, hospodárstvo
a majetok a verejné obstarávanie prerokovať žiadosť o odpredaj a stanovisko predložiť na najbližšie
rokovanie MsZ.

13.

Zriadenie práva vecného bremena na pozemkoch KN-C pare. č. 5354/1 a pare. č.
5354/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom
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Primátor stručne uviedol materiál. Mesto Trenčianske Teplice je spoluvlastník pozemkov
nachádzajúcich sa v Novom Meste nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom spolu s ďalšími
spoluvlastníkmi uvedených pozemkov - TVK, Mesto Nemšová, Obec Štvrtok nad Váhom a Mesto
Stará Turá. Ide o nadobecný majetok, na ktorom si pán Martin Liška, bytom Čachtická 2608/20, Nové
Mesto nad Váhom na základe súhlasu všetkých spoluvlastníkov si na týchto pozemkoch vybudoval
vodovodnú prípojku s vodomernou šachtou za podmienky, že po realizácii prípojky stavebník
zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena práva uloženia vodovodného potrubia na týchto pozemkoch a práva vstupu na tieto pozemky za
účelom údržby a opráv vodovodného potrubia v prospech stavebníka.

Po hlasovaní poslancov:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 57/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje za Mesto Trenčianske Teplice ako
spoluvlastníka pozemkov KN-C pare. č. 5354/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2148 m2
a a pare. č. 5354/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3124 m2 nachádzajúcich sa v Novom
Meste nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom zapísaných na LV č. 5216 vedenom Správou
katastra Nové Mesto nad Váhom, pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, k.
ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Martina Lišku, rodený Liška, nar. 12. 2. 1972, bytom Čachtická
2608/20, Nové Mesto nad Váhom - vlastníka stavby súpisné číslo 4540 zapísanej na LV č. 1920,
vedenom Správou katastra Nové Mesto nad Váhom, pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nové
Mesto nad Váhom, zriadenie bezodplatného práva vecného bremena spočívajúce v práve uloženia
vodovodného potrubia na KN-C parcelách č. 5354/1 a 5354/2, k. ú. Nové Mesto nad Váhom a práva
vstupu na tieto pozemky za účelom údržby a opráv vodovodného potrubia.
Zriadenie práva vecného bremena sa uskutočňuje podľa geometrického plánu č. 31321704/22517/2012 vyhotoveného spol. GEODÉZIA Bratislava, a.s. prevádzka Nové Mesto nad Váhom, so
sídlom J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, dňa 27. 2. 2012, úradne overeného Správou
katastra Nové Mesto nad Váhom pod č. 160/2012 dňa 21. 3. 2012.

14.

Protest prokurátora o rozpore Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Trenčianske Teplice č. 3/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Trenčianske Teplice s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor informoval poslancov o tom, že dňa 28. 9. 2012 bolo prokurátorom Okresnej
prokuratúry Trenčín podaný Protest prokurátora proti zneniu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Trenčianske Teplice č. 3/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske
Teplice (ďalej len VZN) schváleného šiestimi poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach uznesením č. 43/VI/2012 zo dňa 28. 6. 2012, napriek viacerým upozorneniam primátora na
porušenie zákona. Podľa obsahu protestu prokurátora aplikácia predmetného VZN by v praxi
„paralyzovala chod mesta, čo by bolo v konečnom dôsledku na škodu jeho obyvateľov. V rámci
preskúmania predmetného VZN boli napr. v čl. IX., X., XI., XII. zistené skutočnosti, ktoré môžu pri
výklade týchto ustanovení spôsobiť nejasnosti, dokonca za použitia extenzívneho výkladu právnej
normy môžu založiť aj protiprávny stav“. Okresná prokuratúra v Trenčíne podala protest proti
Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Trenčianske Teplice č. 3/2012 pretože je v rozpore
s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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Do otvorenej diskusie k tomuto bodu dnešného programu sa zapojil poslanec Marian Kočiš,
ktorý povedal, že je to vlastne výsledok komunikácie mesta a poslancov MsZ. Upozornenie
prokurátora berie na vedomie a zároveň predniesol pozmeňujúci návrh - zmeniť časť uznesenia
v bode b) v tomto znení:
b) a odporúča mestu prepracovať články uvedené v Proteste prokurátora a zosúladiť ich
s platnou legislatívou.

Primátor upozornil poslanca Mariana Kočiša na zlú formuláciu pozmeňujúceho návrhu v časti
odporúčania - komu. Na argumentácie poslanca, že pracovníci mestského úradu mali vypracovať
návrh VZN a že primátor mohol vetovať uznesenie, keďže vedel, že je protizákonné, odpovedal
primátor, že poslanci MsZ odmietli pripravený návrh VZN. Dodal, že podobnej situácii s vetovaním
uznesenia o časti VZN o právomoci hlavného kontrolóra, následným potvrdením uznesenia
poslancami a až osobnou účasťou prokurátora na zasadnutí MsZ z dôvodu vysvetlenia upozornenia
okresného prokurátora, sa chcel primátor vyhnúť. Na záver primátor doplnil, že teraz sa schválením
uznesenia zruší okresným prokurátorom napadnuté VZN a uviedol, že pracovníci MsÚ už pripravujú
nové znenie VZN.
Poslanec Marian Kočiš stiahol svoj pozmeňujúci návrh. Primátor požiadal o prečítanie
pôvodného návrh uznesenia a o hlasovanie poslancov.
Uznesenie č. 58/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)

vyhovuje Protestu prokurátora č. Pd 183/12-7 zo dňa 28.9.2012 na porušenie ustanovenia §9
ods. 2 Zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov

b)

ruší uznesenie MsZ č. 43/VI/2012 zo dňa 28.6.2012.

Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 2 (Ďurmeková, Kočiš)

15.

Upozornenie prokurátora na zákonnosť postupu a konania poslankyne ako
zástupkyne primátora mesta Trenčianske Teplice

Primátor stručne predložil materiál. Okresný prokurátor upozornil na rozpor so zákonom
o obecnom zriadení poslankyňou Monikou Psotnou, ktorým sa dopustila vtedajšia zástupkyňa
primátora mesta svojím konaním - podpisovaním dokumentov Mesta Trenčianske Teplice bez
písomného poverenia primátora mesta po schválení novelizácie zákona o obecnom zriadení v roku
2010. Následne dal možnosť vyjadriť sa poslankyni Monike Psotnej.
Poslankyňa Monika Psotná povedala, že sa vyjadrí až po prerokovaní tohto upozornenia
v médiách.
Poslankyňa Zuzana Ďurmeková sa spýtala primátora, koľko občanov sa prihlásilo na základe
výzvy o prihlásenie sa s takto nezákonne podpísanými dokumentmi. Primátor odpovedal, že hneď
nevie odpovedať a požiadal poslankyňu o vysvetlenie súvisu s prerokovávaným upozornením
prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne.
Po ukončení diskusie bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 59/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd
157/12-6 zo dňa 18. 7. 2012 na nezákonné vystupovanie Mgr. Moniky Psotnej ako štatutárneho
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orgánu Mesta Trenčianske Teplice, t.j. porušenie ustanovenia § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0

16.

Upozornenie prokurátora na odstránenie nečinnosti Mesta Trenčianske Teplice
voči podanému upozorneniu Okresnej prokuratúry v Trenčíne pod sp.zn. Pd
157/12-6 zo dňa 18. 7 2012

Primátor stručne informoval poslancov o priamom súvise s predchádzajúcim bodom programu
rokovania MsZ, nakoľko predmetné upozornenie nemohlo byť prerokované na primátorom mesta
Trenčianske Teplice zvolaných rokovaniach Mestského zastupiteľstva v mesiaci september
a november 2012 z dôvodu neúčasti časti poslancov MsZ, na Mestský úrad v Trenčianskych
Tepliciach bolo dňa 27. 11. 2012 doručené predmetné upozornenie Okresnej prokuratúry v Trenčíne
na nečinnosť Mesta Trenčianske Teplice, ktoré je potrebné prerokovať.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 60/XÍI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Upozornenie prokurátora sp. zn.
Pd 281/12-3 zo dňa 21. 11. 2012 na odstránenie nečinnosti Mesta Trenčianske Teplice voči
podanému upozorneniu Okresnej prokuratúry v Trenčíne pod sp. zn. Pd 157/12-6 zo dňa 18. 7. 2012.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
17.

Návrh na rozhodnutie v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov voči poslancovi
MUDr. Romanovi Orieškoví vo veci a na uloženie sankcie

Primátor stručne vysvetlil, že konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a
zamedzenia rozporu záujmov vykonáva obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov
uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) zákona č. 357/2004 Z.z.. Orgán, ktorý uskutočňuje konanie
podľa uvedeného, začne konanie, ak verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo
obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom. Ďalším krokom je rozhodnutie MsZ vo veci
a uloženie sankcie v zmysle tohto ústavného zákona.
Poslanec Roman Oriešek sa vyjadril k tejto záležitosti a zároveň sa spýtal na to, či zasadala
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta v roku 2011 a či všetky
doklady boli zaevidované riadne v podateľni MsÚ. K otázkam poslanca Romana Orieška sa vyjadrila
predsedníčka tejto komisie.
Poslanec Peter Ďurina vyšiel z miestnosti.
Poslanec Marian Kočiš sa informoval na možnosti, príp. formu sankcií. Primátor stručne
uviedol dve možnosti - pozbavenie poslaneckého mandátu pri opakovanom porušení zákona alebo
uloženie pokuty. K tejto záležitosti sa vyjadrili aj poslanci Darina Žbirková, Zuzana Ďurmeková a Peter
Strieška.
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Uznesenie č. 61/XI1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ) rozhodlo:
MsZ príslušné podľa čl. 9, ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) v znení jeho novely
zákonom č. 545/2005 Z.z. po uskutočnenom konaní zistilo, že verejný funkcionár MUDr. Roman
Oriešek, trvalé bytom SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice ako poslanec MsZ (ďalej len „poslanec
MsZ“) si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z ust. čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, podľa ktorého je povinný
podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, nakoľko oznámenie podľa tohto
ustanovenia čl. 7 ústavného zákona predložil až dňa 2. 5. 2012, teda po ústavným zákonom
stanovenej lehote.
Na základe porušenia povinností vyplývajúcich z ust. čl. 7 ods. 1 ústavného zákona sa poslancovi
MsZ podľa č. 9, ods. 10 písm. a) ústavného zákona ukladá pokuta zodpovedajúca mesačnému platu
poslanca MsZ za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie vo výške 36,24 EUR
(slovom tridsaťšesť + 24/100 EUR) a povinnosť túto pokutu zaplatiť.
Pokutu možno zaplatiť v hotovosti do pokladne klientskeho centra na Mestskom úrade
v Trenčianskych Tepliciach alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet Mesta Trenčianske
Teplice vedený v Prima banke - č. ú. 0643679002/5600, alebo priloženou poštovou poukážkou.
V prípade zaplatenia pokuty bankovým prevodom treba uviesť variabilný symbol 222003.
Odôvodnenie:
Poslanec MsZ MUDr. Roman Oriešek nedoručil svoje podanie podľa ust. čl. 7 ods. 1 ústavného
zákona v zákonom stanovenom termíne do 31. 3. 2012. Poslanec sám na rokovaní MsZ, ktoré sa
konalo dňa 27. 6. 2012 priznal (viď str. 10 zápisnice zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 6. 2012
s pokračovaním dňa 28. 6. 2012), že si nesplnil svoju povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného
zákona. MsZ túto skutočnosť vzalo na vedomie a začalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporov záujmov. MsZ po prerokovaní tejto veci rozhodlo v zmysle čl. 9 ods. 6
v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. a) tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.
Podrobné odôvodnenie je uvedené v časti Odôvodnenie v rozhodnutí samom.

Doručí sa:
Poslanec MsZ v Trenčianskych Tepliciach MUDr. Roman Oriešek
PhDr. Štefan Škultéty, primátor Mesta Trenčianske Teplice
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach.

Hlasovanie:
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 2 (Ďurmeková, Hollý)
nehlasoval: 1(Oriešek)
Poslanec Peter Ďurina nebol prítomný v miestnosti, nehlasoval.

18.

Schválenie digitalizácie Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach

Primátor k tomuto bodu programu uviedol nasledovné. Od roku 2010 prebieha na Slovensku
digitalizácia kín z dôvodu ukončenia klasického premietania prostredníctvom 35 milimetrových
filmových pásov. Pre zachovanie Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach je nevyhnutné, aby sa
prechod na digitalizáciu v súlade so štandardami DCI zrealizoval do júna 2013. Ak kino neprejde na
digitalizáciu, tak hrozí ukončenie filmového festivalu ArtFilm Fest v Trenčianskych Tepliciach a trvalé
ukončenie prevádzky kina, ktoré je jediným kinom v celom mikroregióne Teplička.
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Digitalizáciou kina Prameň získa mesto tieto výhody:
kino bude vybavené technikou v súlade so štandardami DCI
zjednoduší sa distribúcia filmov
uľahčí sa prístup k premiérovým titulom
skvalitní sa projekcia
kino sa zachová aj pre budúce generácie
obnoví sa pravidelné premietanie
Medzinárodný filmový festival ArtFilm Fest zostane aj v budúcnosti v Trenčianskych Tepliciach.
Prechod na digitalizáciu si vyžaduje vysoké vstupné náklady. Audiovizuálny fond poskytuje vybraným
žiadateľom o dotáciu na digitalizáciu kina iba polovicu finančných nákladov na nákup vymedzeného
zariadenia. Zvyšok finančných prostriedkov spojených s digitalizáciou musí žiadateľ uhradiť z
vlastných zdrojov, ktoré musí žiadateľ deklarovať uznesením MsZ. V opačnom prípade bude žiadosť
o finančný príspevok od Audiovizuálneho fondu vyradená z procesu hodnotenia. Vo veci digitalizácie
Kina Prameň sa s naliehavou žiadosťou obrátil na mesto aj ArtFilm Fest.
Následne sa do diskusie zapojil poslanec Marian Kočiš s návrhom na zmenu uznesenia:
a/ odporúča rokovať s majiteľom Kúpeľov Trenčianske Teplice a.s.
kina.

o spolufinancovaní digitalizácie

Poslanec Peter Ďurina prišiel do miestnosti.
Primátor mesta reagoval na tento pozmeňujúci návrh poslanca Mariana Kočiša, vysvetlil mu
závery z rokovania s predsedom predstavenstva Kúpeľov a o ich stanovisku k spolufinancovaní
projektu digitalizácie. Následne sa rozvinula diskusia poslancov Mariana Kočiša, Moniky Pšenčíkovej,
Dušana Malka, Pavla Hollého, Petra Striešku, Romana Orieška, Zuzany Ďurmekovej, Dariny
Žbirkovej, prednostu MsÚ i primátora mesta, v ktorej sa riešili výhody i nevýhody digitalizácie kina,
financovanie celého projektu digitalizácie i spoluúčasť Mesta Trenčianske Teplice, možnosti
zabezpečenia fungovania kina počas AFF, prevádzka kina po digitalizácii, (celé znenie diskusie viď
priložené DVD)
Poslanci Monika Pšenčíková a Peter Strieška vyšli z miestnosti.
Po ukončení diskusie poslanec Marian Kočiš stiahol svoj pozmeňujúci návrh a na požiadanie
primátora mesta pristúpili poslanci k hlasovaniu za pôvodný návrh.
Uznesenie č. 62/XI1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) schvaľuje na projekt digitalizácie Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach finančné
v minimálnej výške 65 449 EUR

prostriedky

b) ukladá Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie určiť spôsob
nadobudnutia kapitálových finančných prostriedkov potrebných na ich alokáciu v rámci spolufinancovania
projektu v termíne do schválenia rozpočtu MsZ na rok 2013.

Hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci Monika Pšenčíková a Peter Strieška neboli prítomní v miestnosti, nehlasovali.
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19.

Realizácia projektu rekonštrukcie sociálnych
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach

zariadení v Základnej

škole

Primátor informoval prítomných, že na základe požiadania predsedu Komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia Ing. Pavla Hollého sa dňa 29. 10. 2012 uskutočnilo zasadnutie
komisie. Jedným z bodov prerokovania bolo aj prehodnotenie stavebnotechnického stavu sociálnych
zariadení v priestoroch ZŠ. Na zasadnutí bolo dohodnuté, že v nasledujúci deň sa uskutoční fyzická
obhliadka sociálnych zariadení. Ohliadka sa uskutočnila za prítomnosti predsedu komisie a poslanca
MsZ Ing. Pavla Hollého, člena komisie a poslanca MsZ Petra Ďurinu, garanta komisie a pracovníka
stavebného úradu a stavebného oddelenia na MsÚ Bc. Miloša Mičegu a riaditeľa ZŠ Mgr. Jozefa
Šimúna. Pri obhliadke bolo konštatované, že zo šiestich obhliadnutých sociálnych zariadení, sú tri
v stave spôsobilom na obmedzenú prevádzku, ale z toho dva v kritickom stave. Prítomní
skonštatovali, že tri priestory sociálnych zariadení treba bezpodmienečne zrekonštruovať, pričom
priestory na prvom nadzemnom podlaží pri schodisku, ktoré sú podľa riaditeľa ZŠ najviac používané,
treba posúdiť aj z hľadiska statického a nie len stavebnotechnického. Zároveň treba navrhnúť aj
dispozičné riešenie priestorov ešte pred ich úpravou tak, aby boli čo najviac využiteľné. Primátor
predložil návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na pokrytie kapitálových
výdavkov na túto rekonštrukciu.
Poslanec Marian Kočiš požiadal riaditeľa školy Jozefa Šimúna o zhrnutie záverov z kontroly
RÚVZ v Trenčíne, ktorý stručne zhodnotil závery z kontroly a požiadal poslancov MsZ o odsúhlasenie
návrhu na rekonštrukciu týchto sociálnych zariadení.
Následne sa do diskusie k rozdielnym názorom komisie a záverom z vykonanej kontroly RÚVZ
vyjadrili poslanci Roman Oriešek, Pavol Hollý, Darina Žbirková, Zuzana Ďurmeková s pozmeňujúcim
návrhom na zmenu uznesenia:
V bode a) doplniť
„ a Informáciu o výsledku kontroly RÚVZ Trenčín“,
ktorý neskôr vzala späť, ďalej sa do diskusie zapojili aj Monika Psotná, riaditeľ školy i primátor mesta.
Po ukončení diskusie bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 63/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie informatívnu správu o stavebnotechnickom stave sociálnych zariadení
v Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach,
b) schvaľuje v zmysle §10 ods. 6 a 7 a 8, § 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 rezervného fondu Mesta Trenčianske Teplice vo výške
11 000 € na krytie kapitálových výdavkov - rekonštrukcia a modernizácia dievčenských
toaliet na ZŠ A. Bagara. Mesto Trenčianske Teplice môže kapitálové výdavky kryť len
z kapitálových príjmov, návratných finančných prostriedkov alebo čerpaním z rezervného
fondu mesta. Keďže Mesto Trenčianske Teplice nedisponuje s príjmami z predaja
kapitálového majetku, ani inými kapitálovými príjmami, je predpoklad, že tieto príjmy
nebudú v roku 2012 dosiahnuté na to, aby boli pokryté nevyhnutné výdavky na
rekonštrukciu a modernizáciu týchto toaliet.
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 11 000 € s jódom zdroja 46.
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Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
20.
Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta)
za II. štvrťrok 2012 a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice na rok 2012

Primátor stručne predložil materiál.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu za
návrh uznesenia.
Uznesenie č. 64/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za II. štvrťrok 202 a informáciu o rozpočtových
opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Primátor skonštatoval, že MsZ túto informáciu vzalo na vedomie.
21.

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za III.
štvrťrok 2012

Primátor stručne uviedol materiál. Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nik neprihlásil, bolo
prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 65/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za III. štvrťrok 202 a informáciu o rozpočtových
opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2012.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
22.

Hodnotiaca správa Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach
za školský rok 2011/2012

Primátor požiadal riaditeľa školy Mgr. Jozefa Šimúna o uvedenie správy. Pán riaditeľ Jozef
Šimún stručne zhodnotil Hodnotiaciu správu za školský rok 201/2012.
Poslanec Marian Kočiš, ako predseda Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví, uviedol, že
správa bola prerokovaná na zasadnutí komisie dňa 19.11.2012 s výsledkom, že komisia odporučila
MsZ všetky tri hodnotiace správy ZŠ, ZUŠ i MŠ schváliť.
Uznesenie č. 66/X1I/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2011/2012.
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Hlasovanie:
za: 10
proti: 0
zdržal sa: 1(Hollý)
23.

Hodnotiaca správa Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2011/2012

Primátor mesta požiadal riaditeľku MŠ Mgr. Marianu Horilovú o predloženie správy. Pani
riaditeľka Mariana Horilová stručne zhodnotila Hodnotiacu správu MŠ za školský rok 2011/2012.
Uznesenie č. 67/X1I/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2011/2012.

Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
24.

Hodnotiaca správa Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach za
školský rok 2011/2012

Na základe požiadania primátorom mesta tento materiál stručne zhodnotila riaditeľka ZUŠ
pani Daniela Fialová.
Do diskusie sa nik z prítomných poslancov neprihlásil, bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 68/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej
školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2011/2012.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
25.

Informácia o podozrení z protiprávneho konania pri nakladaní s majetkom mesta
Trenčianske Teplice, uznesenie č. 39/IV/2002 zo dňa 29. 4. 2002

Primátor uviedol celú genézu nakladania s majetkom mesta. Následne informoval poslancov
MsZ o nových skutočnostiach zistených na Správe katastra v Trenčíne, a to: vykonanie zápisu do
katastra zápisom, ktorým sa nemôžu meniť vlastnícke práva, Hospodárska zmluva s uvedením
vykonania zápisu na základe geometrického plánu, ktorý bol doložený až v roku 2002. Všetky tieto
skutočnosti svedčia o tom, že došlo k podvodu s mestským majetkom, dodal primátor.
Následne primátor požiadal poslancov MsZ o možnosť prerokovať v tomto bode programu tri
body, a to Upozornenia okresného prokurátora na nečinnosť Mesta Trenčianske Teplice doručené na
MsÚ dňa 17. 12. 2012. Tieto upozornenia boli zaslané Mestu z dôvodu, že doposiaľ nebolo možné
prerokovať Upozornenia prokurátora na rokovaní MsZ z dôvodu, že MsZ nebolo uznášania schopné
dňa 26.9.2012 a ani dňa 21. 11. 2012, a tým nebolo možné zo strany Mesta Trenčianske Teplice
splniť úlohy plynúce z daných upozornení prokurátora.
Po krátkej diskusii vyplynulo, že
poslanci MsZ neumožnili primátorovi mesta prerokovať
v tomto bode vyššie uvedené Upozornenia prokurátora na nečinnosť Mesta Trenčianske Teplice.
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26.

Záver

Vzhľadom k tomu, že dnešný program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval
všetkým prítomným za účasť, poprial všetkým šťastné a veselé sviatky a všetko dobré v novom roku
a ukončil zasadnutie MsZ.
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Interpelácie poslanca M. Kočiša na rokovaní MsZ dňa 18.12. 2012
1.

Na rohu starého cintorína pri odbočovaní na ul. Červené Kopanice je el. rozvodová skriňa,
ktorá myslím, že je v majetku mesta. Do te jto skrine cca pred týždňom nabúralo nejaké auto.
Skriňa, ako aj obstavanosť okolo nej sú poškodené. Chcem sa spýtať, či si informovaný pán
primátor o tejto skutočnosti, či MsP má nejaké bližšie informácie a kto odstráni následky
poškodenia?

2.

Pán primátor chcem ťa požiadať, aby si v písomnej forme poskytol informáciu o tvojich
služobných cestách za rok 2012 a to: a) kedy a kde služobné cesty boli realizované,
b) za akým účelom a v akom počte,
c) s akým výsledkom a aký je z nich prínos pre mesto.

Spolu s ďalšími poslancami by som uvítal, keby si aspoň raz za rok informoval
viceprimátorkou

aj s pani

MsZ formou, ktorú realizuje napr. košický primátor Raši s viceprimátorom, že

predkladajú zastupiteľstvu Správu o svojej činnosti. Som si vedomý, že to neukladá žiadny zákon,
ale bolo by to slušné a myslím aj prospešné.
3.

Uskutočnila sa súťaž o stavbu roka, kde bolo prihlásené aj Kúpeľné námestie. Zámerne som
nepoužil prívlastok naše, lebo pre väčšinu obyvateľov nikdy nebude tým „našim " na ktoré by
mohli byť skutočne hrdí. Chcem ťa požiadať, aby si informoval, kto námestie do súťaže
prihlásil, koľko bol prihlasovací poplatok a kto ho hradil, aké boli očakávania z účasti v súťaži
a ako námestie v hodnotení obstálo - aké ocenenie získalo?

4.

Mesto obdržalo od Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne „Oznámenie o nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutí" zo dňa 6. 12. 2012 - č. H/2012/00001-105 zo dňa 23.10.2012
a Č.H/2012/00001-106 zo dňa 24.10.2012. Čo je obsahom týchto rozhodnutí a čo z toho
vyplýva pre naše mesto?

Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18.12. 2012

Uznesenie č. 50/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje zmenu programu rokovania MsZ takto:
1. bod č. 26 Rôzne presunúť ako bod č. 4
2.

vypustiť bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č.
x/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Trenčianske Teplice.

Uznesenie č. 51/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Trenčianske Teplice.

Uznesenie č. 52/XI1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 5/2012 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 53/XH/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 54/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ruší uznesenie č. 46/VI1/1991 zo dňa 17.6.1991,
uznesenie č. 112/VIII/1995 zo dňa 4.9.1995 a uznesenie č. 85/XI/2002 zo dňa 25.11.2002.
Uznesenie č. 55/XI1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Novelizáciu Štatútu mesta Trenčianske
Teplice č. 1/2012.
Uznesenie č. 56/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach ukladá Komisii pre financie, hospodárstvo
a majetok a verejné obstarávanie prerokovať žiadosť o odpredaj a stanovisko predložiť na najbližšie
rokovanie MsZ.
Uznesenie č. 57/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje za Mesto Trenčianske Teplice ako
spoluvlastníka pozemkov KN-C pare. č. 5354/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2148 m2
a a pare. č. 5354/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3124 m2 nachádzajúcich sa v Novom
Meste nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom zapísaných na LV č. 5216 vedenom Správou
katastra Nové Mesto nad Váhom, pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, k.
ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Martina Lišku, rodený Liška, nar. 12. 2. 1972, bytom Čachtická
2608/20, Nové Mesto nad Váhom - vlastníka stavby súpisné číslo 4540 zapísanej na LV č. 1920,
vedenom Správou katastra Nové Mesto nad Váhom, pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nové
Mesto nad Váhom, zriadenie bezodplatného práva vecného bremena spočívajúce v práve uloženia
vodovodného potrubia na KN-C parcelách č. 5354/1 a 5354/2, k. ú. Nové Mesto nad Váhom a práva
vstupu na tieto pozemky za účelom údržby a opráv vodovodného potrubia.

Zriadenie práva vecného bremena sa uskutočňuje podľa geometrického plánu č. 31321704/22517/2012 vyhotoveného spol. GEODÉZIA Bratislava, a.s. prevádzka Nové Mesto nad Váhom, so
sídlom J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, dňa 27. 2. 2012, úradne overeného Správou
katastra Nové Mesto nad Váhom pod č. 160/2012 dňa 21. 3. 2012.
Uznesenie č. 58/X11/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a)
vyhovuje Protestu prokurátora č. Pd 183/12-7 zo dňa 28.9.2012 na porušenie ustanovenia §9
ods. 2 Zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov
b)

ruší uznesenie MsZ č. 43/VI/2012 zo dňa 28.6.2012.

Uznesenie č. 59/XII/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd
157/12-6 zo dňa 18. 7. 2012 na nezákonné vystupovanie Mgr. Moniky Psotnej ako štatutárneho
orgánu Mesta Trenčianske Teplice, t.j. porušenie ustanovenia § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 60/X11/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Upozornenie prokurátora sp. zn.
Pd 281/12-3 zo dňa 21. 11. 2012 na odstránenie nečinnosti Mesta Trenčianske Teplice voči podanému
upozorneniu Okresnej prokuratúry v Trenčíne pod sp. zn. Pd 157/12-6 zo dňa 18. 7. 2012.
Uznesenie č. 61/X1I/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ) rozhodlo:
MsZ príslušné podľa čl. 9, ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) v znení jeho novely
zákonom č. 545/2005 Z.z. po uskutočnenom konaní zistilo, že verejný funkcionár MUDr. Roman
Oriešek, trvale bytom SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice ako poslanec MsZ (ďalej len „poslanec
MsZ“) si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z ust. čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, podľa ktorého je povinný
podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, nakoľko oznámenie podľa tohto
ustanovenia čl. 7 ústavného zákona predložil až dňa 2. 5. 2012, teda po ústavným zákonom
stanovenej lehote.
Na základe porušenia povinností vyplývajúcich z ust. čl. 7 ods. 1 ústavného zákona sa poslancovi
MsZ podľa č. 9, ods. 10 písm. a) ústavného zákona ukladá pokuta zodpovedajúca mesačnému platu
poslanca MsZ za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie vo výške 36,24 EUR
(slovom tridsaťšesť + 24/100 EUR) a povinnosť túto pokutu zaplatiť.
Pokutu možno zaplatiť v hotovosti do pokladne klientskeho centra na Mestskom úrade
v Trenčianskych Tepliciach alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet Mesta Trenčianske
Teplice vedený v Prima banke - č. ú. 0643679002/5600, alebo priloženou poštovou poukážkou.
V prípade zaplatenia pokuty bankovým prevodom treba uviesť variabilný symbol 222003.
Odôvodnenie:
Poslanec MsZ MUDr. Roman Oriešek nedoručil svoje podanie podľa ust. čl. 7 ods. 1 ústavného
zákona v zákonom stanovenom termíne do 31. 3. 2012. Poslanec sám na rokovaní MsZ, ktoré sa
konalo dňa 27. 6. 2012 priznal (viď str. 10 zápisnice zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 6. 2012
s pokračovaním dňa 28. 6. 2012), že si nesplnil svoju povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného
zákona. MsZ túto skutočnosť vzalo na vedomie a začalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporov záujmov. MsZ po prerokovaní tejto veci rozhodlo v zmysle čl. 9 ods. 6
v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. a) tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.
Podrobné odôvodnenie je uvedené v časti Odôvodnenie v rozhodnutí samom.
Doručí sa:
Poslanec MsZ v Trenčianskych Tepliciach MUDr. Roman Oriešek
PhDr. Štefan Škultéty, primátor Mesta Trenčianske Teplice
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesenie č. 62/XI1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) schvaľuje na projekt digitalizácie Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach finančné
v minimálnej výške 65 449 EUR

prostriedky

b) ukladá Komisii pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné obstarávanie určiť spôsob
nadobudnutia kapitálových finančných prostriedkov potrebných na ich alokáciu v rámci spolufinancovania
projektu v termíne do schválenia rozpočtu MsZ na rok 2013.
Uznesenie č. 63/XI1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a) berie na vedomie informatívnu správu o stavebnotechnickom stave sociálnych zariadení
v Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach,
b) schvaľuje v zmysle §10 ods. 6 a 7 a 8, § 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 rezervného fondu Mesta Trenčianske Teplice vo výške
11 000 € na krytie kapitálových výdavkov - rekonštrukcia a modernizácia dievčenských
toaliet na ZŠ A. Bagara. Mesto Trenčianske Teplice môže kapitálové výdavky kryť len
z kapitálových príjmov, návratných finančných prostriedkov alebo čerpaním z rezervného
fondu mesta. Keďže Mesto Trenčianske Teplice nedisponuje s príjmami z predaja
kapitálového majetku, ani inými kapitálovými príjmami, je predpoklad, že tieto príjmy
nebudú v roku 2012 dosiahnuté na to, aby boli pokryté nevyhnutné výdavky na
rekonštrukciu a modernizáciu týchto toaliet.
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 11 000 € s jódom zdroja 46.
Uznesenie č. 64/X1I/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za II. štvrťrok 202 a informáciu o rozpočtových opatreniach
v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice.
Uznesenie č. 65/XÍI/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu mesta) za III. štvrťrok 202 a informáciu o rozpočtových
opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2012.
Uznesenie č. 66/X11/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2011/2012.
Uznesenie č. 67/X1I/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2011/2012.
Uznesenie č. 68/X1I/2012
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej
školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2011/2012.

V Trenčianskych Tepliciach 28.12. 2012
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Hlasovanie poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 18.12. 2012

Ing.
Dagmar
Ďatková

Peter
Durina
v

Zuzana
Durmekov
v

Ing.
Pavol
Hollý

PhDr.
Marian
Kočiš

Mgr.
Dušan
Malko

MUDr.
Roman
Oriešek

Mgr.
Monika
Psotná

50/XII/2012 Proti
Za
Proti
Za
Proti
Za
Za
51/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
52/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
53/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
54/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
55/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
56/XII/2012 Proti
Proti
Za
Zdržal sa
Za
Proti
Za
Za
57/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
58/XII/2012 Za
Za
Zdržala sa Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
59/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
60/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
61/XII/2012 Za
Mehias
Zdržala sa Zdržal sa
Za
Za
Nehlas
Za
Za
62/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
63/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
64/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
65/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
66/XII/2012 Za
Za
Za
Zdržal sa
Za
Za
Za
Za
67/XII/2012 Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
68/XII/2012 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
Nehlas.
poslanec nehlasoval, nehol prítomný v rokovacej miestnosti alebo uplatnil možnosť nehlasovania
- poslanec bol ospravedlnený z neprítomnosti na MsZ
-

Monika
Pšenčíková
Proti
Za
Za
Za
Za
Za
Proti
Za
Za
Za
Za
Za
Nehlas.
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Ing.
Peter
Strieška
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Nehlas.
Za
Za
Za
Za
Za
Za

MUDr.
Darina
Žbirková
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

