Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. apríla 2013

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

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Interpelácie
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6, 914 51
Trenčianske Teplice
5. Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady v združení obcí „Regionálna kompostáreň
Považie“
6. Dobrovoľné vystúpenie Mesta Trenčianske Teplice zo združenia obcí „Regionálna
kompostáreň Považie“ a dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň
Považie“
7. Plat primátora Mesta Trenčianske Teplice
8. Schválenie zmluvy podľa § 18b, resp. § 20a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s Obcou Omšenie v súvislosti s výkonom funkcie hlavného kontrolóra
9. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2012
10. Prerokovanie situácie vzniknutej v Meste Trenčianske Teplice po zverejnení výsledku
vyšetrovania PZSR, v ktorom polícia potvrdila, že udania na poslankyne MsZ v Trenčianskych
Tepliciach vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty
11. Rôzne
12. Záver

1.

Otvorenie

Primátor mesta
všetkých srdečne privítal a zároveň 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.
V
zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov po uprázdnení sa mandátu poslanca MsZ ponúkol mandát poslanca MsZ pani Lenke
Ondrišákovej, ako tretiemu náhradníkovi v poradí podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 27.11.2010. Lenka Ondrišáková ponúknutý mandát odmietla.
Pán Igor Murín mandát poslanca MsZ prijal, čo potvrdil svojim podpisom. Podľa výsledkov
volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 27. 11. 2010 sa umiestnil na 16. mieste, ako 5.
náhradník s počtom hlasov 408.
Z tohto dôvodu primátor požiadal pána Igora Murína, aby pristúpil k aktu zloženia sľubu
nového poslanca MsZ a požiadal poslankyňu Moniku Pšenčíkovú o prečítanie sľubu poslanca
a upozornil prítomných, že počas tohto aktu budú všetci stáť.
Poslankyňa Monika Pšenčíková prečítala znenie sľubu 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
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záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Primátor mesta vyzval pána Igora Murína, aby svojim podpisom potvrdil sľub poslanca MsZ
a po podpise mu odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ. Primátor skonštatoval, že pán Igor
Murín bol zvolený za poslanca MsZ a novému poslancovi MsZ zablahoželal.
Primátor uviedol, že celkový počet poslancov MsZ je momentálne 11, pričom prítomných je
10 poslancov a MsZ je uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice primátor určil poslankyňu Moniku Pšenčíkovú a poslanca Borisa
Ančina, za skrutátorky p. Hudcovskú a p. Kresánkovú, za zapisovateľku p. Malkovú.

2.

Schválenie programu rokovania Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta otvoril druhý bod programu dnešného rokovania MsZ a spýtal sa, či má niekto
z prítomných pripomienky k navrhovanému programu.
Prihlásil sa poslanec Peter Strieška, ktorý začal čítať zápisnicu mandátovej komisie zo dňa 18.
3. 2013.
Primátor po opätovnom upozorní poslanca na dodržiavanie čl. 9 ods. 8 Rokovacieho poriadku
MsZ v Trenčianskych Tepliciach, odobral poslancovi slovo.
Poslankyňa Monika Pšenčíková predložila pozmeňujúci návrh - stiahnuť z programu bod. č.
10
„Prerokovanie situácie vzniknutej v Meste Trenčianske Teplice po zverejnení výsledku
vyšetrovania PZSR, v ktorom polícia potvrdila, že udania na poslankyne MsZ v Trenčianskych
Tepliciach vyhotovil PhDr. Štefan Škultétý1 z dôvodu, že MsZ nemá kompetenciu zaoberať sa týmto
bodom. „Je to v kompetencii súdu a príslušných orgánov. My nie sme tu ani sudcovia ani
vyšetrovatelia“, dodala poslankyňa Monika Pšenčíková. Ďalej poslankyňa pokračovala v návrhu - pod
týmto bodom programu navrhujem prerokovať materiál s názvom Zrušenie Mandátovej a Volebnej
komisie a zriadenie Komisií pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach a zároveň navrhujem zaradiť do
programu rokovania nový bod č. 11 s názvom Voľba členov Komisií pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach. Ako dôvod uviedla, že niektorí noví poslanci zložili sľub a tiež i vzhľadom
na to, že niektoré komisie nepracovali na odbornej báze a niektorí členovia sa vzdali svojej funkcie
v komisii.
Poslankyňa Darina Žbirková sa spýtala primátora, k akému dátumu bol ukončený mandát
poslankýň a tiež na to, či bolo MsZ dňa 15.3.2013 uznášania schopné, keďže sa 4 poslanci
ospravedlnili a bolo prítomných len 5 poslancov? Položila otázku i na dodržanie lehoty 15 dní od
zániku mandátu.
Primátor poslankyni povedal, že tieto otázky môže predložiť v bode Interpelácie, nie v bode,
ktorý sa týka programu rokovania MsZ.
Poslanec Roman Oriešek sa pýtal na lehotu 15 dní nastúpenia náhradníka na poslanca MsZ.
Primátor aj poslanca Romana Orieška upozornil, že táto otázka nesúvisí s bodom programu
dnešného rokovania MsZ.
Primátor uviedol, že sa prikláňa k pozmeňujúcemu návrhu poslankyne Moniky Pšenčíkovej
z dôvodu, že MsZ nemá riešiť súkromné záležitosti občanov.
Poslanec Marian Kočiš sa prihlásil s faktickou poznámkou, že sa opäť potvrdilo príslovie „vodu
káže a víno pije“. K novým navrhovaným bodom programu upozornil na to, že poslancom neboli
vopred predložené materiály, čo považoval za účelové zneužívanie a manipuláciu primátorom.
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Primátor po ukončení diskusie k návrhu programu dnešného rokovania MsZ upozornil, že
o programe hlasuje MsZ a požiadal o pristúpenie k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh poslankyne
Moniky Pšenčíkovej.

Uznesenie č. 6/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh stiahnuť z programu
rokovania bod č. 10 „Prerokovanie situácie vzniknutej v Meste Trenčianske Teplice po zverejnení
výsledku vyšetrovania PZSR, v ktorom polícia potvrdila, že udania na poslankyne MsZ u
Trenčianskych Tepliciach vyhotovil PhDr. Štefan Škultétý‘ a pod týmto bodom programu navrhujem
prerokovať materiál s názvom Zrušenie Mandátovej a Volebnej komisie a zriadenie Komisií pri MsZ v
Trenčianskych Tepliciach a zároveň navrhujem zaradiť do programu rokovania nový bod č. 11
s názvom Voľba členov Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

3.

Interpelácie

Primátor otvoril bod Interpelácie, do ktorého sa prihlásili títo poslanci:
Poslankyňa Darina Žbirková:
•
Ku ktorému dátumu zanikol a bol ukončený mandátu poslankyne Ďurmekovej a Psotnej?
q
Či MsZ pri počte prítomných poslancov dňa 15.03.2013 bolo uznášaniaschopné? (celé znenie
interpelácie je prílohou zápisnice)
Poslankyňa Monika Pšenčíková:
•
Požiadala o informáciu k označovaniu plynového potrubia na sídlisku zelenou farbou,
pravdepodobne sa jedná o rozkopávku. Aký to bude mať dopad na občanov mesta?
Poslankyňa Daqmar Ďatková:
• Požiadala o vysvetlenie schválenia preklenovacieho úveru na rekonštrukciu Domu smútku,
ktorý bol odsúhlasený na predošlom rokovaní MsZ, a to najmä pre občanov z dôvodu
zavádzajúcich informácií kolujúcich mestom. Informácie by sa mohli týkať spôsobu
financovania projektu, objemu a termínu rekonštrukcie domu smútku.
• Požiadala aj o informácie k štádiu rokovania ohľadne električky.
Poslanec Boris Ančin:
• Požiadal o informáciu k rekonštrukcii ciest - výtlkov po zime a na ňu vyčlenených finančných
prostriedkov.
Poslanec Dušan Malko:
• Požiadal o informáciu k pozemku ležiacom za Tescom, ktorý je oplotený a niekoľkokrát už
padol, a to aj z dôvodu bezpečnosti chodcov aj pre informáciu, čo sa tu bude robiť ďalej?
Poslanec Roman Oriešek:
• Na základe akého sa zmenil počet poslancov MsZ v Trenčianskych Tepliciach na 9?
• Prečo doteraz nebol predložený rozpočet mesta Trenčianske Teplice na MsZ?
• Nastúpenie náhradníka vyhlási MsZ do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát. Ani v prípade
pána Ančina ani pána Murína sa tak nestalo. Prečo?
© Opäť upozornil na nebezpečnú situáciu na ceste na sídlisku SNP pri obchode CBA.
Nevhodným parkovaním je znemožnená viditeľnosť do zákruty, následkom čoho môže
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©

vzniknúť dopravná nehoda. Náčelník MsP pán Hollý navrhol riešenie - parkovanie
automobilov kolmo na cestu so zastavaním časti zatrávnenej plochy. Pýtal sa, či by to bolo
možné?
Mesto by malo podniknúť kroky k zabezpečeniu bezpečnosti na chodníku pri budove bývalej
nemocnice. Opadáva omietka, miesto nie je ohradené páskou ani označené upozornením.
(celé znenie interpelácie je prílohou zápisnice)

Poslanec Marian Kočiš:
•
Pýtal sa, čo bráni primátorovi oboznámiť poslancov s dodatkami k Inominátnej zmluve v plnom
znení?
•
Pri interpeláciách predkladaných primátorovi sa pýta aj z dôvodu podania informácií občanom
mesta a očakáva od neho fundované odpovede. Na ukážku pre občanov prečítal niektoré
interpelácie predložené na MsZ zo dňa 18.12.2012 a následne aj odpovede od primátora.
© Povedal, že občania by sa mali poďakovať šiestim poslancom za to, že sa dočkali
obchodného reťazca Tesco, napriek tomu, že „slávu v určitom slova zmysle zobral primátor“.
Uviedol, že sa vyskytli závažnejšie problémy s parkovaním, ktoré sa dotkli ľudí bývajúcich
v bytových domoch blízko obchodného domu. Spýtal sa, či sa uvažuje o nejakom riešení
parkovania, napr. prekrytím Tepličky.
® Opäť zopakoval znenie svojej prvej interpelácie.
Poslanec Peter Strieška:
• Dňa 21.3.2013 poslankyne Psotná a Ďurmeková do podateľne MsÚ doručili listy - stanovisko
k zrušeným poslaneckým mandátom, v ktorom žiadali o stanovisko primátora. Pýtal sa, ak im
primátor odpovedal, kedy a pod akým číslom je list zaevidovaný v odoslanej pošte a ak im
neodpovedal, aký mal na to dôvod.
» MsZ v Trenčianskych Tepliciach dňa 22.9.2010 uznesením č. 50/IX/2012 určilo pre mesto
Trenčianske Teplice 1 volebný obvod a 11 poslancov v ňom. Požiadal primátora o vysvetlenie
ako došiel k premeneniu 11 poslancov na 9, príp. o vzorec, (celé znenie interpelácie je
prílohou zápisnice).

Primátor informoval poslancov, že priamo na rokovaní MsZ zodpovie na niektoré interpelácie
a na niektoré zodpovie písomne v zmysle Rokovacieho poriadku do 30 dní, ak poslanci predložia
znenie interpelácií písomne.
Na interpelácie zodpovedal poslancom následne:
Poslankyni Darine Žbirkovei:
podľa jeho názoru bolo MsZ uznášania schopné, sľub poslanca bol zložený v zmysle zákona,
obdobne ako aj pri zložení sľubu poslankyne Žbirkovej,
mandát poslanca zaniká podpisom zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce.
Poslankyni Monike Pšenčíkovei:
na vysvetlenie aj pre občanov - ide o rozsiahlu rekonštrukciu plynových potrubí v časti sídliska
SNP, na starej PZ a v kúpeľnom parku, ktorú na základe vydaného stavebného povolenia
bude vykonávať spol. SPP a.s.. Termín začatia prác nebol zatiaľ oznámený. Mesto dalo
podmienku, aby boli práce v centre mesta vykonávané mimo kúpeľnej sezóny.
Poslankyni Daqmar Ďatkovei:
rozsah prác rekonštrukcie Domu smútku je enormný, a to najmä z dôvodu, že od postavenia
budovy neboli do nej investované takmer žiadne finančné prostriedky a súčasného stavu
budovy. Výška nákladov na rekonštrukciu Domu smútku sa pohybuje okolo 340 000 Eur
s DPH. Mesto požiadalo o preklenovací úver v hodnote 350 000 Eur, ktorý poslúži na úhradu
dodávateľských faktúr. Z fondov EÚ mesto dostane finančné prostriedky vo výške 220 000
Eur na základe vyhlásenej verejnej súťaže z roku 2011 a následne uzatvorenej zmluvy
s víťazom verejnej súťaže. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť na úhradu úveru.
- v stručnosti uviedol genézu rokovaní spolu s obcou Trenčianskou Teplou ohľadne plánu
prevzatia infraštruktúry do majetku obcí, aj o novej situácie s ponukou prenájmu do správy

4

obcí, čo starosta obce i primátor po dohode odmietli. V súčasnosti električka premáva ad hoc,
napr. mesto si ju objedná na akciu Otvorenie kúpeľnej sezóny za poplatok.
Poslancovi Borisovi Ancinovi:
v roku 2011 neboli v rozpočte vyčlenené žiadne finančné prostriedky, v roku 2012 boli
vykonané rekonštrukčné práce ciest v sume 5000,- Eur. V roku 2013 sa v rozpočte plánuje
s použitím 7000,- Eur na opravu ciest. Súčasná situácia ciest nie je dobrá, realizácia sanácie
výtlkov je predpokladaná na mesiac máj až jún tohto roku. Tiež pripomenul, že cesty II. a III.
triedy patria do správy TSK, ide o cesty do Omšenia a na Machnáč.
Poslancovi Dušanovi Malkovi:
tento pozemok patrí súkromnej osobe, mesto majiteľa upozornilo na tento stav už dvakrát.
Majiteľovi bolo vydané stavebné povolenie, termín začatia výstavby nie je známy. Z tohto
dôvodu navrhlo mesto tento priestor ohradiť plachtou z dôvodu skultúrnenia vzhľadu tohto
pozemku do termínu otvorenia kúpeľnej sezóny.
Poslancovi Romanovi Orieškoví:
všetky zrealizované úkony týkajúce sa zloženia sľubu nového poslanca MsZ boli vykonané
v súlade so zákonom, tak ako to bolo i pri sľube poslanca Orieška. V prípade záujmu poslanca
môže primátor odpovedať poslancovi písomne, v zmysle ktorého paragrafu bol sľub zložený.
Poslancovi Marianovi Kočišovi:
- je úplne absurdné, keď sa poslanec pýta primátora kto, kedy a za akú sumu predal
nehnuteľný majetok mesta a následne využitie získaných finančných prostriedkov. Poslanec
by mal vedieť vysvetliť občanom, že toto nie je v kompetencii primátora mesta, ale je to
v kompetencii mestského zastupiteľstva, t.j. poslanci MsZ rozhodujú o predaji mestského
majetku a taktiež o použití kapitálových výdavkov.
Poslancovi Petrovi Strieškovi:
v zmysle zákona je určená 30-dňová lehota na odpoveď na doručené listy od p. Ďurmekovej
a p. Psotnej.
Na záver bodu Interpelácie primátor doplnil, že na ostatné interpelácie zodpovie písomne, ak
budú doručené na MsÚ v zmysle Rokovacieho poriadku.

4.

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6,
914 51 Trenčianske Teplice

Primátor uviedol tento materiál. Od 1. januára 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 325/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V zmysle tohto zákona sa zmenili školské strediská záujmových činností na centrá voľného
času. Preto je potrebné vykonať zmenu aj v zriaďovacej listine ZŠ A. Bagara.
Dodatkom č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy A. Bagara sa mení školské stredisko
záujmových činností na Centrum voľného času, SNP 6, Trenčianske Teplice, ako súčasť Základnej
školy A. Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice.
Do diskusie, ktorú k tomuto bodu programu otvoril primátor, sa nik z prítomných poslancov
nezapojil. Preto primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia a následne o hlasovanie poslancov.
Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 8/1V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine
Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice.

5

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: O
Zdržalo sa: O
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

5.

Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady v združení obcí „Regionálna
kompostáreň Považie“

Združenie obcí s názvom „Regionálna kompostáreň Považie“ vzniklo na základe zmluvy
o zriadení obcí uzatvorenej dňa 6. 9. 2005 v súlade s ustanovením § 20b a nasl. zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení s predmetom činnosti - starostlivosť o životné prostredie, predovšetkým zber,
preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a prevádzkovanie spoločnej kompostárne.
Združenie sa založilo ako samostatná právna osoba na dobu neurčitú s nadobudnutím právnej
subjektivity dňom registrácie na Krajskom úrade v Trenčíne.
Mesto Trenčianske Teplice vstúpilo do združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ na základe
schváleného uznesenia MsZ č. 78/VII/2005 zo dňa 7. 7. 2005.
Vzhľadom k tomu, že dňa 24. 1. 2013 Valné zhromaždenie rozhodlo o dobrovoľnom rozpustení
združenia obcí, je potrebné zvoliť členov Dozornej rady združenia obcí tak, aby bolo toto rozpustenie
združenia právoplatné zrealizované.
Podľa čl. VI Stanov združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ má každý člen združenia
v Dozornej rade jedného člena. Za Mesto Trenčianske Teplice navrhujeme Moniku Pšenčíkovú,
doplnil na vysvetlenie primátor mesta.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu dnešného rokovania MsZ. Keďže do
diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil, poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 9/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje člena Dozornej rady združenia obcí
„Regionálna kompostáreň Považie“ Moniku Pšenčíkovú.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
6.

Dobrovoľné vystúpenie
Mesta Trenčianske Teplice zo združenia obcí
„Regionálna kompostáreň Považie“ a dobrovoľné rozpustenie združenia obcí
„Regionálna kompostáreň Považie“

Primátor oboznámil prítomných o úzkom súvise s predošlým prerokovaným materiálom.
Doplnil, že vzhľadom k tomu, že od roku 2007 združenie nevyvíja žiadnu činnosť, zvolalo Mesto
Dubnica nad Váhom dňa 24. 1. 2013 Valné zhromaždenie (aj z dôvodu ukončenia účtovného roka)
rozhodlo o dobrovoľnom rozpustení združenia obcí.
Stanovy zo dňa 6.9.2005 v čl. IX upravujú zánik členstva v združení. Podľa ods. 1 môže členstvo
zaniknúť vystúpením člena zo združenia alebo vylúčením člena zo združenia.
Žiaden poslanec nemal pripomienky ani otázky k tomuto bodu programu, preto primátor
požiadal o prečítanie znenia uznesenia a hlasovanie poslancov za tento návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 10/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1.
2.

vystúpenie Mesta Trenčianske Teplice zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“
podľa čl. X. Stanov združenia
dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ podľa § 11 ods. 4
písm. I) a § 20f ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
7.

Plat primátora Mesta Trenčianske Teplice

Tento materiál prekladal prednosta MsÚ Ing. František Sádecký. Vysvetlil, že
v súlade so
zákonom č. 253/ 1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platových pomeroch“) s účinnosťou od 1. júna
2011 prerokuje obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o platových pomeroch starostovi patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1.
Podľa § 4 ods. 2 zákona o platových pomeroch plat starostu nemôže byť nižší ako je
ustanovené v § 3 ods. 1. V roku 2012 bol plat primátora Mesta Trenčianske Teplice určený vo výške
minimálneho platu stanoveného zo zákona o platových pomeroch. V zmysle zákona č. 253/ 1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov sa určuje plat primátora v sume 1 747,- eur. Následne prednosta MsÚ prečítal návrh
uznesenia.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu, do ktorej sa zapojil poslanec Marian Kočiš. Povedal,
že pôsobenie primátora ukáže čas, čo zanechá a že podľa jeho osobného názoru by za jeho prístup
„mala hanba fackať“, že vôbec nejaký plat berie a ospravedlniť občanom a vrátiť plat.
Primátor upozornil, že v tomto bode sa hovorí o plate primátora, nie o subjektívnych názoroch
poslanca na jeho osobu a ukončil diskusiu k tomuto materiálu.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 11/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č.
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisová podľa zákona č. 253/ 1994
Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov a primátorov miest v znení
neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v NH
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku
podľa § 4 ods. 1 . zákona č. 253/ 1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo
v podmienkach mesta je 2,17-násobok, t. j. v celkovej výške 1 747,- Eur.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
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8.

Schválenie zmluvy podľa § 18b, resp. § 20a zákona o obecnom zriadení v znení
Neskorších predpisov s Obcou Omšenie v súvislosti s výkonom funkcie
hlavného kontrolóra

Primátor stručne uviedol materiál. Okresná prokuratúra Trenčín zaslala Mestu Trenčianske
Teplice Upozornenie prokurátora na porušenie ustanovenia § 18b veta druhá zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v spojení s ustanovením § 20a zákona o obecnom zriadení. Predmetom
upozornenia je výkon funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce, resp. povinnosť dotknutých obcí
uzatvoriť Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom
zriadení.
Keďže si Ing. Ivan Chyla nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť (§ 18 ods.1 tretia veta zákona
o obecnom zriadení), ani jedna z obcí nemala predmetnú zmluvu uzatvorenú.
Ak hlavný kontrolór vykonáva činnosti pre viaceré obce, dotknuté obce sú povinné uzatvoriť
zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a. Hlavného kontrolóra volí obecné
zastupiteľstvo v každej z obcí, ktorá je účastníkom zmluvy. Starosta každej zúčastnenej obce uzavrie
s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu v lehote podľa § 18a ods. 7 zákona o obecnom zriadení.
Súčasťou materiálu je návrh zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre
viaceré obce v znení ako bol schválený Obecným zastupiteľstvom vOmšení dňa 13. 3. 2013
uznesením č. 135/2013, dodal primátor.
Do otvorenej diskusie sa
k hlasovaniu za návrh uznesenia.

nik z prítomných

poslancov

neprihlásil,

poslanci

pristúpili

Uznesenie č. 12/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. berie na vedomie
upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne na porušenie ustanovenia § 18 b veta druhá
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o obecnom
zriadení) v spojení s ustanovením § 20a zákona o obecnom zriadení, ktoré sa týka zamestnávania
hlavného kontrolóra,
2. schvaľuje
Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce v zmysle § 18 b/ a § 20 a/
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
3. vydáva súhlas
pre Ing. Ivana Chylu k vykonávaniu činnosti hlavného kontrolóra Obce Omšenie.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

9.

Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2012

Primátor stručne uviedol túto správu. Správa informuje o činnosti MsP, o stave verejného
poriadku a o vývoji v oblasti priestupkovosti na území mesta Trenčianske Teplice v roku 2012. Správa
je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 456/2009 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 13/1V/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2012.
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berie na vedomie

Správu o činnosti MsP

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: O
Zdržalo sa: O
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

10.

Zrušenie Mandátovej a Volebnej komisie a
v Trenčianskych Tepliciach

zriadenie Komisií pri MsZ

Primátor uviedol niekoľko dôvodov na prerokovanie tohto materiálu: zánik a vznik nových
mandátov poslancov MsZ, nečinnosť niektorých komisií, riešenie problémov netýkajúcich sa
príslušných komisií, názov komisie a nesúlad zo zákona vyplývajúcej kompetencie komisie. Primátor
doplnil, že je potrebné najskôr zrušiť pôvodné už schválené uznesenia a zároveň zriadiť nové
komisie.
Poslanci MsZ nemali žiadne otázky, návrhy ani pripomienky k tomuto návrhu. Následne
pristúpili k hlasovaniu, na základe ktorého bolo prijaté toto uznesenie:
Uznesenie č. 14/IV/2Q13
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 3/XII/2010 zo dňa
22.12.2010, ktorým boli zvolení členovia Mandátovej komisie.
2. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 3/1/2012 zo dňa
16.1.2012, ktorým boli zvolení členovia Volebnej komisie.
3. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 4/1/2012 zo dňa 16.1.2012,
ktorým boli zvolení členovia jednotlivých Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych
Tepliciach.
4. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 11/11/2011 zo dňa
2.2.2011, ktorým sa zriadili Komisie.
5. zriaďuje tieto Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach:
1.
2.
3.
4.
5.

Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu
Komisiu

pre financie, hospodárstvo a majetok
výstavby, dopravy a životného prostredia
školstva, športu, kultúry a cirkví
pre zdravotníctvo a sociálne veci
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

Primátor skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.

11.

Voľba členov Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach

Primátor uviedol, že tento materiál je úzko prepojený s predošlým materiálom. V stručnosti
vysvetlil jednotlivé zmeny a dôvody pri jednotlivých komisiách a členoch komisií pri MsZ, ktoré boli
prekonzultované s poslancami MsZ. Upozornil poslancov, že za jednotlivé komisie sa bude hlasovať
jednotlivo.
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Do otvorenej diskusie sa prihlásil poslanec Marian Kočiš. Poukázal na „mieru primátorovej
demokracie“ vzhľadom na predošlé konštituovanie Komisií pri MsZ, v ktorých bol vytvorený
demokratický priestor pre obe strany. Podotkol, že terajší návrh nebol prekonzultovaný s poslancami,
napriek tomu, že sú členmi komisií. Poslanec uviedol, že občania poznajú prácu poslankýň
Ďurmekovej a Psotnej týkajúcu sa obradov. Pokiaľ im bol zrušený mandát, čo on nepripúšťa, nič im
nebráni pokračovať v práci v týchto Komisiách pri MsZ.
Primátor reagoval na tento príspevok poslanca Mariana Kočiša jeho slovami - „demokraticky
rozhodne väčšina“, ktorý niekoľkokrát povedal primátorovi počas predošlých dvoch rokov. Vysvetlil
poslancovi, že tento návrh bol vypracovaný s designovanými predsedami komisií, boli navrhnutí
členovia na základe odbornosti a oznámil, že predsedovia komisií budú prizývať ďalších ľudí, ktorí
majú záujem pracovať pre mesto.
Následne pristúpili poslanci k hlasovaniu jednotlivo ku každej komisií pri MsZ.
Uznesenie č. 15/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a majetok:
©
•
•
®
•

volí do Komisie pre financie, hospodárstvo

Dagmar Ďatkovú - predsedníčku
Jozefa Mercella
Petru Kobzákovú
Romana Krištofa
Katarínu Balážovú.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

Uznesenie č. 16/IV/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
prostredia:
•
•
©
•
•
•
•
•

Pavla Hollého - predsedu
Petra Striešku
Petra Ďurinu
Borisa Ančina
Jolanu Kossuthovú
Jána Olejníka
Petra Tomaničku
Jozefa Vyslúžila.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
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volí do Komisie výstavby, dopravy a životného

Uznesenie č. 17/IV/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví:
•
•
•
•
•

Dušana Malka - predsedu
Mariana Kočiša
Igora Murína
Barboru Smolkovú
Jána Hudeca.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

Uznesenie č. 18/IV/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do Komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
•
•
•
•
«
©
•

Darinu Žbirkovú - predsedníčku
Romana Orieška
Tibora Guštafíka
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú
Melániu Rabínovu Ružičkovú
Danielu Rybanskú.

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)

Uznesenie č. 19/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do Komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mesta:
• Moniku Pšenčíkovú - predsedníčku
• Dagmar Ďatkovú
• Darinu Žbirkovú
• Petra Striešku.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4 (Kočiš, Oriešek, Strieška, Žbirková)
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Primátor skonštatoval, že všetky uznesenia boli prijaté.

12.

Rôzne

Do bodu Rôzne sa zapojili svojimi príspevkami poslankyňa Darina Žbirková s opätovným
kladením otázok z bodu Interpelácie, poslanec Marian Kočiš so svojou reakciou na občianku Oľgu
Krajmerovú, poslanec Roman Oriešek s otázkou ohľadom poslancov určených na sobášenie
a vyplácaním odmeny pre poslancov Moniku Pšenčíkovú a Petra Ďurinu.
Následne poslanci odsúhlasili možnosť vystúpiť občanom v lehote päť minút:
Igorovi Chylovi s informáciou k jeho korešpondencii s poslancami MsZ,
Jánovi Manovi, ktorý sa vyjadril ku skládke Kaňová,
Viole Takáčovej, ktorá sa obrátila na poslancov MsZ a ich prácu pre mesto a reagovala na
občana Igora Chylu a jeho pripomienky k primátorovi.
Beáte Párnicovej s reakciou na poslancov Mariana Kočiša a Darinu Žbirkovú,
Márie Lauffovej s porovnaním žiadosti o odpredaj mestského pozemku do jej vlastníctva
a s obdobnou žiadosťou poslankyne Dariny Žbirkovej.
Oľge Krajmerovej poukázala na ignoráciu ňou zaslaných otázok šiestim poslancom MsZ, na
výzvu pre poslancov zorganizovanú občianskou iniciatívou, reagoval na poslanca Romana
Orieška a jeho nesplnené predvolebné plány.
Neskôr reagovali na príspevky občanov aj poslanci Peter Strieška smerom k občianke Viole
Takáčovej a Márii Lauffovej, poslankyňa Darina Žbirková sa vyjadrila k problému Tesca a reagovala
na príspevok občianky Márie Lauffovej a poslanec Roman Oriešek a Marian Kočiš sa vyjadrili
k príspevku občianky Oľgy Krajmerovej.

13. Záver
Vzhľadom k tomu, že dnešný program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.

Overovatelia:
p. Monika Pšenčíková
Ing. Boris Ančin

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10. apríla 2013

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta

a d '

Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ

____

Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór

____ __

1

Ing. Boris Ančin
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Pavol Hollý
PhDr. Marian Kočiš
Mgr. Dušan Malko
MUDr. Roman Oriešek
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková
Igor Murín -

nový poslanec MsZ

/

,,

ru

SLUB POSLANCA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
"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.".

V Trenčianskych Tepliciach, 10. apríla 2013

M U Ir.B arina Žbirková,íáNP 20,914 51 T ren čian sk e T e p lic e

;
i v

M e s t s k ý ú r c jd
T r e n č i a n s k y c h T e p l í cA;

T itl.
PhDR.Štefan Š k u lté ty
p rim á to r mesta
914 51 T re n č .T e p lic e

Prosím o písomnú odpoved na dve mnou opakovane položené otázky
v rám ci i n t e r p e l á c i í na z a s a d n u tí MsZ dna 10.04*2013
1 . ku ktorému dátumu
z a n ik o l a b o l ukončený mandát poslankyne
í)urmekovej a F so tn e j
2 . č i MsZ p r i p o čte prítom ných poslancov dna 15*03.2013 b o lo
u zn á š a n ia s chopné
Cakujem

'l'reme . xe p l i c e , 12.04.2013

MUDr.Roman Oriešek-poslanec MsZTrenč.Teplice
Interpelácia

Znovu chcem upozorniť na nebezpečnú situáciu na ceste v sídlisku SNP pri obchode CBA.
Nevhodným parkovaním je znemožnená viditeľnosť do zákruty, následkom čoho môže vzniknúť
dopravná nehoda. Nedalo by sa parkovanie v tejto lokalite riešiť inak? Náčelník MP pán Hollý
už navrhol riešenie - a to, aby autá parkovali kolmo na cestu, ale muselo by sa zastavať časť
zatrávnenej plochy.
Chcem sa opýtať či by to bolo možné?

Mesto by malo podniknúť kroky k zabezpečeniu bezpečnosti na chodníku pri budove bývalej
nemocnice. Odpadáva omietka, občania by mohli prísť k zraneniu. Mal by sa vyzvať majiteľ objektu,
aby spravil potrebné opatrenia.
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Zasadnutie MsZ v Trenčianskych Tepliciach, dňa 10.4.2013: ~ r f ' /
Interpelácie poslanca:
1.
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Dňa 21.3.2013 poslankyne Psotná a Ďurmeková do podateľne MsÚ doručili listy - stanovisko
k zrušeným poslanekým mandátom. V liste Ťa žiadali pán primátor o Tvoje stanovisko k tejto
záležitosti.

Otázky:
Ak si im odpovedal - kedy (s akým dátumom) a pod akým číslom je list zaevidovaný v odoslanej
pošte?
Ak si im neodpovedal - prečo, aký si mal na to dôvod?

2.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach konané dňa 22. 9. 2010, Uznesenie č.
50/IX/2010 - Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje
I. Podľa § 9, ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v
znení neskorších predpisov, pre mesto Trenčianske Teplice a voľby do orgánov samosprávy obcí,
vyhlásené predsedom NR SR na 27. 11. 2010, jeden volebný obvod a 11 poslancov v ňom.
Otázka:
Akokoľvek som sa snažil dôjsť k nejakému výsledku ako si tých 11 dokázal premeniť na 9,
neprišiel som na to. Viem s číslami pomerne slušne narábať. Viem že aj z nuly sa dá spraviť
jednotka - používa sa to v matematike, dáva sa tam taký výkričník, volá sa to faktoriál a vtedy
vznikne jednotka. Nikde som ale nenašiel, ako sa dá z 11 spraviť 9. Tak by som Ťa poprosil o ten
vzorec, možno dostaneš aj nobelovu cenu.

/ Z'

Ing. Peter Strieška
y/
/

Uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 10c apríla 2013

Uznesenie č. 6/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh stiahnuť
z programu rokovania bod č. 10 „Prerokovanie situácie vzniknutej v Meste Trenčianske
Teplice po zverejnení výsledku vyšetrovania PZSR, v ktorom polícia potvrdila, že udania na
poslankyne MsZ v Trenčianskych Tepliciach vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty“ a pod týmto
bodom programu navrhujem prerokovať materiál s názvom Zrušenie Mandátovej a Volebnej
komisie a zriadenie Komisií pri MsZ v Trenčianskych Tepliciach a zároveň navrhujem zaradiť
do programu rokovania nový bod č. 11 s názvom Voľba členov Komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za : 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 7/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za : 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 8/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 4 k Zriaďovacej
listine Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4
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Uznesenie č. 9/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje člena Dozornej rady združenia
obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ Moniku Pšenčíkovú.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 10/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje
1.
vystúpenie Mesta Trenčianske Teplice zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň
Považie“ podľa čl. X. Stanov združenia
2.
dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ podľa § 11
ods. 4 písm. 1) a § 20f ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. ll/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje v zmysle § 11, ods. 4, písm. i)
zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisová podľa
zákona č. 253/ 1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov
a primátorov miest v znení neskorších
predpisov plat primátorovi mesta ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca vN H vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa § 4 ods. 1 . zákona č. 253/
1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,17-násobok, t. j.
v celkovej výške 1 747,- Eur.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za : 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4
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Uznesenie č. 12/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1. berie na vedomie
upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne na porušenie ustanovenia § 18 b
veta druhá zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov(d’alej len
zákon o obecnom zriadení) v spojení s ustanovením § 20a zákona o obecnom zriadení, ktoré
sa týka zamestnávania hlavného kontrolóra,
2oschvaľuje
Zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce v zmysle § 18 b/ a
§ 20 a/ zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
3. vydáva súhlas
pre Ing. Ivana Chylu k vykonávaniu činnosti hlavného kontrolóra Obce Omšenie.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 13/TV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o činnosti MsP
v Trenčianskych Tepliciach za rok 2012.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 14/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1.
ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 3/XII/2010 zo
dňa 22.12.2010, ktorým boli zvolení členovia Mandátovej komisie.
2.
ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 3/1/2012 zo
dna 16.1.2012, ktorým boli zvolení členovia Volebnej komisie.
3.
ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 4/1/2012 zo
dňa 16.1.2012, ktorým boli zvolení členovia jednotlivých Komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach.
4.
ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 11/11/2011 zo
dňa 2.2.2011, ktorým sa zriadili Komisie.
3

5.

zriaďuje tieto Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach:
1.
2.
3.
4.
5.

Komisiu pre financie, hospodárstvo a majetok
Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
Komisiu školstva, športu, kultúry a cirkví
Komisiu pre zdravotníctvo a sociálne veci
Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie e. 15/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
hospodárstvo a majetok:
•
•
o
o

©

volí do Komisie pre financie,

Dagmar Ďatkovú - predsedníčku
Jozefa Mercella
Petru Kobzákovú
Romana Krištofa
Katarínu Balážovú

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 16/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a životného prostredia:
•
•
o

©
©
©
©
•

Pavla Hollého - predsedu
Petra Striešku
Petra Ďurinu
Borisa Ančina
Jolanu Kossuthovú
Jána Olejníka
Petra Tomaničku
Jozefa Vyslúžila

4

volí do Komisie výstavby, dopravy

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 6
Proti: O
Zdržalo sa: O
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 1 7 /IV /2 0 1 3
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do Komisie školstva, športu, kultúry
a cirkví:
©
o
©
©
©

Dušana Malka - predsedu
Mariana Kočiša
Igora Murína
Barboru Smolkovú
Jána Hudeca

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za : 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

Uznesenie č. 18/IV/2013
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
a sociálne veci:
©
•
•
©
•
o
•

Darinu Žbirkovú - predsedníčku
Romana Orieška
Tibora Guštafíka
Michaelu Fedorovú
Máriu Nýblovú
Melániu Rabinovu Ružičkovú
Danielu Rybanskú

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za : 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

5

volí do Komisie pre zdravotníctvo

Uznesenie č. 19/IV/2013

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí do Komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
•
•
•
•

Moniku Pšenčíkovú - predsedníčku
Dagmar Ďatkovú
Darinu Zbirkovú
Petra Striešku

Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za : 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 4

V Trenčianskych Tepliciach 11.04.2013

Za správnosť: Erika Malková
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