Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. januára 2014

Prítomní:

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta
Poslanci:

Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1.
Otvorenie
2.
Interpelácie
3.
Na koľko funkcia primátora je verejná funkcia, viacerí poslanci MsZ a občania mesta chcú byť
informovaní o postupe - právnych krokoch primátora mesta na ochranu osobnosti, keď podľa
týždenníka Plus 7 dní: „Primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty podpísal podľa znalca
ohováračský list aj obálku s udaním“ a „Zo znaleckého posudku následného policajného vyšetrovania
napokon vyplynulo, že ohováračský list aj obálku s udaním vyhotovil práve Štefan Škultéty. Po tomto
prekvapujúcom rozuzlení udavač a primátor v jednej osobe vytiahol zo zásuvky dohody o pracovnej
činnosti oboch poslankýň a na zastupiteľstve oznámil, že prišli o mandát“.
4.
Vysvetlenie primátora Štefana Škultétyho poslancom a občanom mesta nakladanie s
majetkom mesta - konkrétne odpredaj zeminy mestom Tr. Teplice odberateľovi - firme INGPORS,
s.r.o. Dolné Vestenice pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Tr. Teplice - Kaňová v
množstve 31 262 m3 á 9,50 € spolu za 296 989,00 € /č.f. 20110032,20110057,20110065/, ktorý sa
zrealizoval bez súhlasu a vedomia MsZ.
5.
Prerokovanie situácie, prečo poslanci MsZ - Monika Pšenčíková, Dagmar Ďatková, Peter
Ďurina, Pavol Hollý a nelegitímne si uplatňujúci mandát poslanca MsZ občania Boris Ančin, Igor
Murín, Tibor Guštafík porušujú zákon o prokuratúre č. 153/2001 tým, že neprerokovali Upozornenie
prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín na porušenia ustanovenia § 11 ods. 1 veta prvá zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 226
Zákonníka práce a § 37 a § 39 Občianskeho zákonníka, sp. zn. Pd 92/13-9 zo dňa 26.06.2013, hoci
už 4 krát bolo v programe zasadnutia. Ukladá to zákon o prokuratúre § 29 ods. (2) „Orgán verejnej
správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora, alebo v tej istej lehote
odstúpiť upozornenie prokurátora na vybavenie svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu alebo
dozerajúcemu orgánu. O prijatých opatreniach je povinný informovať v rovnakej lehote prokurátora“.
Hoci upozornenie je z 26.06.2013, menovaní sa buď nezúčastnili zasadnutí MsZ, kde malo byť
prerokované Upozornenie prokurátora, alebo ho stiahli z programu rokovania, alebo alibisticky o ňom
nehlasovali a nesplnili povinnosť, ktorú im ukladá zákon.
6.
Prerokovanie situácie a zdôvodnenie občanom meste, prečo sa mesto Trenčianske Teplice
zastúpené primátorom mesta Štefanom Škultétym a právnou zástupkyňou mesta Máriou Bustinovou
už dva krát nezúčastnilo pojednávania na Krajskom súde v Trenčíne, týkajúceho sa sporu o
poslanecké mandáty poslankýň Monika psotnej a Zuzany Ďurmekovej a prečo primátor mesta verejne
klame a zavádza občanov, keď tvrdil na zasadnutí MsZ dňa 11.12.2013, že mesto sa ospravedlnilo 1
krát z pojednávania, hoci skutočnosť je taká, že to bolo 2 krát (23.10.2013 a 13.11.2013).
7.
Rôzne
8.
Záver
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1.

Otvorenie

Primátor srdečne privítal prítomných a zároveň otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočňuje v súlade s § 12 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zasadnutie sa uskutočnilo na základe žiadostí o zvolanie zasadnutí MsZ predložených
poslancami Marianom Kočišom, Romanom Orieškom, Petrom Strieškom a Darinou Žbirkovou, ktoré
boli doručené Mestu Trenčianske Teplice v dňoch 18.12. 2013 a 15.1. 2014. Z tohto dôvodu primátor
v zmysle platnej legislatívy zvolal toto zasadnutie MsZ.
Na základe prezenčnej listiny primátor skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov MsZ, čo
znamená, že MsZ je uznášania schopné.
Vzhľadom

k tomu,

že nikto z prítomných

poslancov nemal pripomienky ani návrhy

k predloženému návrhu programu, pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 4
Proti: 7(Ančin, Ďatková, Ďurina, Guštafík, Hollý, Murín, Pšenčíková)
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

2.

Záver

Primátor skonštatoval, že program tohto zasadnutia MsZ nebol schválený a zasadnutie MsZ ukončil.
í i: A

ŕhDr"Štefan^Š k u 11 é t y
primátor mesta

Zapísala: Erika Malková
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 22. januára 2014 o 16,00 hod.

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsĹJ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

Ing. Boris Ančin
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
MUDr. Tibor Guštafík
Ing. Pavol Hollý
PhDr. Marian Kočiš
Igor Murín
MUDr. Roman Oriešek
Monika Pšenčíková
Ing. Peter Strieška
MUDr. Darina Žbirková

