Zápisnica
z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. novembra 2014

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

Poslanci MsZ:
podľa prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice konaných
dňa 15. novembra 2014
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
6. Vystúpenie novozvoleného primátora
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9. Voľba komisií pri MsZ vrátane voľby predsedov a členov komisií
10. Schválenie platu primátora mesta Trenčianske Teplice
11. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta Štefan Škultéty otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, po voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014.
Privítal všetkých prítomných, novozvolených poslancov, ale aj občanov mesta. Informoval, že prvé
ustanovujúce zasadnutie MsZ sa bude riadiť podľa programu, ktorý poslanci obdržali v pozvánke.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Primátor určil za overovateľov zápisnice Ing. Dagmar Ďatkovú a pani Moniku Pšenčíkovú, za
zapisovateľku pani Eriku Malkovú.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice
konaných dňa 15. novembra 2014
O priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Trenčianske Teplice informoval Ing.
Peter Látal, predseda Miestnej volebnej komisie.
„Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som Vás informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske
Teplice. Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej
republiky na deň 15.11.2014.
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Samotné voľby do orgánov samosprávy dňa 15.11.2014 v našom meste prebiehali v 4 volebných
okrskoch. Predsedovia okrskových volebných komisií boli oboznámení s uznesením Ústrednej
volebnej komisie č. 6 a č. 7 zo dňa 21.10.2014, na základe ktorého mohla okrsková volebná komisia
povoliť pri sčítavaní hlasov prítomnosť tretích osôb, vrátane kandidátov. Prítomnosť tretích osôb bola
pri sčítavaní hlasov povolená príslušnou okrskovou volebnou komisiou v 4 volebných okrskoch.
V priebehu volebného dňa miestnej volebnej komisii boli podané a prejednané ústne podnety
voličov týkajúce sa porušenia volebného moratória, ktoré vzala na vedomie. Tiež na základe
uznesenia č. 82 zo dňa 15.11.2014 bola nariadená kontrola Ústrednou volebnou komisiou, ktorú
vykonala Obvodná volebná komisie s konštatovaním, že pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky
a priebeh volieb prebiehal v súlade so zákonom.
Pre voľby do orgánov samosprávy bolo v Meste Trenčianske Teplice zapísaných 3 578 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 1 799 voličov. Pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných 1 749 platných
hlasovacích lístkov a pre voľby do MsZ bolo odovzdaných 1 756 platných hlasovacích lístkov.
Za primátora mesta Trenčianske Teplice bol zvolený PhDr. Štefan Škultéty, s počtom hlasov
981, kandidát koalície Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratického hnutia, NOV A a SIEŤ.
Ďalšie poradie kandidátov na primátora mesta:
Mgr. Zuzana Ďurmeková, s počtom hlasov 499 kandidátka koalície Sloboda a Solidarita a
Občianska konzervatívna strana
Ing. Alena Križková, s počtom hlasov 269, kandidátka koalície SMER - sociálna demokracia
a Slovenská národná strana
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach boli zvolení:
1. JUDr. Katarína Martinková, s počtom hlasov 917, kandidátka koalície
Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a
SIEŤ
2. Pavol Sirotný, s počtom hlasov 876, kandidát koalície
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
3. Ing. Dagmar Ďatková, s počtom hlasov 830, kandidátka koalície Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
4. Mgr. Tatiana Draková, s počtom hlasov 786,
kandidátka koalície Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
5. Monika Pšenčiková, s počtom 786, nezávislá kandidátka
6. Ing. Katarína Holá, s počtom hlasov 783, kandidátka koalície Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
7. Mgr. Miloš Lutka, s počtom hlasov 763, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
8. Roman Krištof, s počtom hlasov 757, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
9. Ing. Marián Takáč, s počtom hlasov 743, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
10. Peter Ďurina, s počtom hlasov 719, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ
11. bola MUDr. Darina Žbirková s počtom hlasov 680, kandidátka koalície
Sloboda a Solidarita a
Občianska konzervatívna strana, z dôvodu, že dnes doručila na Mestský úrad v Trenčianskych
Tepliciach oznámenie o neuplatnení si mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach. Preto 11. právoplatným zvoleným poslancom sa stal Ing. Boris Ančin s počtom hlasov
665, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOV A a SIEŤ.
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach,
sú náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov.
Záverom dovoľte, aby som novozvolenému primátorovi mesta PhDr. Štefanovi Škultétymu a
poslancom novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach poprial veľa zdravia
a úspechov v ich náročnej práci. “
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Primátor poďakoval Ing. Látalovi za oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
v meste Trenčianske Teplice konaných dňa 15. novembra 2014 a požiadal Ing. Borisa Ančina
o zaujatie miesta za poslaneckým stolom.
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií
Primátor mesta požiadal p. Pšenčíkovú o prečítanie textu sľubu primátora mesta.
P. Pšenčíková prečítala text sľubu primátora mesta, ktorý znel nasledovne:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia. “
Opätovne zvolený primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty potvrdil svoj sľub svojím podpisom
a predseda Miestnej volebnej komisie v Trenčianskych Tepliciach Ing. Peter Látal mu zablahoželal
k zvoleniu a odovzdal osvedčenie o zvolení do funkcie.
5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
Primátor mesta následne prečítal znenie sľubu novozvolených
zastupiteľstva:

poslancov mestského

„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.“
Po prečítaní sľubu primátor jednotlivo vyzýval poslancov k zloženiu sľubu, potvrdením svojho
súhlasu slovom „sľubujem“ a podpísaním sľubu svojím podpisom a k prevzatiu si osvedčenia o zvolení
za poslanca MsZ od predsedu miestnej volebnej komisie.
6. Vystúpenie novozvoleného primátora
Primátor mesta vystúpil s krátkym príhovorom.

7. Schválenie Programu ustanovujúceho MsZ
Po príhovore primátor pristúpil k pracovnej časti zasadnutia MsZ a riadil sa podľa programu
dnešného zastupiteľstva. Pýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov pripomienky k navrhovanému
programu MsZ.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 1/X 1/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Primátor upresnil, že ide o poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie MsZ len v prípade, ak ho odmietne zvolať primátor mesta alebo viceprimátor mesta. Ide
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o stav, ktorý je uvedený v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predložil jeho návrh - poslankyne Dagmar Ďatkovú a Katarínu Martínkovú.

Uznesenie č. 2/XI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

9. Voľba komisií pri MsZ vrátane voľba predsedov a členov komisií
Primátor mesta informoval, že mestské zastupiteľstvo si môže v zmysle § 10 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadiť podľa potreby stále alebo
dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce.
V priebehu volebného obdobia sa môžu členovia jednotlivých komisií dopĺňať a taktiež vytvárať nové
komisie podľa práce, resp. potrieb MsZ, dodal primátor.
Následne predložil jednotlivé návrhy komisií, ich predsedov a členov s menšími úpravami Komisia školstva, športu a kultúry - vynecháva sa slovo „cirkví“, Komisia pre zdravotníctvo a sociálne
veci bez MUDr. Dariny Žbirkovej a v Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii
funkcionárov mesta - nový člen komisie Ing. Boris Ančin namiesto navrhovanej MUDr. Dariny
Žbirkovej.
Poslanci nemali k predloženým návrhom žiadne pripomienky a následne pristúpili k hlasovaniu
každú komisiu pri MsZ samostatne.
Uznesenie č. 3/XI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 4/XI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 5/XI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 6/X1/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 7/XI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté
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10. Schválenie platu primátora mesta Trenčianske Teplice
Primátor mesta udelil slovo poslankyni Monike Pšenčíkovej, ktorá prečítala návrh na
uznesenie k tomuto bodu. Predložený návrh na schválenie platu primátora mesta zdôvodnila
výsledkami jeho práce, porovnaním s platmi primátorom a starostov okolitých miest a obcí,
nenavýšením jeho základnej mzdy a ani neudelením žiadnej odmeny počas predošlého volebného
obdobia. Z týchto dôvodov a na základe dohody s ostatnými poslancami predložili návrh platu
primátora, ktorý sa bude skladať zo základného platu a navýšenia platu o 40 %.
Uznesenie č. 8/XI/2014
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté

11. Záver
Primátor sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na slávnostnom zasadnutí MsZ a dnešné
zasadnutie ukončil.

c ký

v
Overovatelia:

Ing. Dagmar Ďatková

p. Monika Pšenčíková

Zapísala: Erika Malková
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SLUB
PRIMÁTORA MESTA
TRENČIANSKE TEPLICE
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a
Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie
primátora uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia."

V Trenčianskych Tepliciach, 26. novembra 2014
~

SĽUB 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 podlá svojho najlepšieho
vedomia a svedomia."

Ing. Boríš Ančin
Mgr. Tatiana Draková
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Katarína Holá
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
Monika Pšenčíková
Pavol Sirotný
Ing. Marián Takáč

V Trenčianskych Tepliciach, 26 novembra 2014

Prezenčná listina
z prvého ustanovujúceho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. novembra 2014

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

Ing. Boris Ančin
Mgr. Tatiana Draková
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Katarína Holá

yu-

Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
Monika Pšenčíková
Pavol Sírotný
Ing. Marián Takáč

fiíA .—

Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 26. novembra 2014

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach

Uznesením č. 1/XI/2014

schvaľuje Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Uznesením č. 2/XI/2014

poveruje poslankyňu Ing. Dagmar Ďatkovú a poslankyňu JUDr. Katarínu Martinkovú zvolávaním a vedením
zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesením č. 3/XI/2014

volí do komisie pre financie a majetok:
1.

Ing. Dagmar Ďatkovú - predsedníčku

2.

JUDr. Katarínu Balážovú

3.

Ing. Petru Bloudkovú

4.

Romana Krištofa

5.

JUDr. Katarínu Martinkovú

6.

Ing. Jozefa Mercella.

Uznesením č. 4/XI/2014

volí do komisie výstavby, dopravy a životného prostredia:
1.

Ing. Mariána Takáča - predsedu

2.

Ing. Borisa Ančina

3.

Petra Ďurinu

4.

Ing. Pavla Hollého

5.

Ing. Jolanu Kossúthovú

6.

Mgr. Miloša Lutku

7.

Ing. Alexandru Matúš - Staník

8.

Ing. arch. Slavomila Olexíka

9.

Romana Václava.
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Uznesením č. 5/XI/2014
volí do komisie školstva, športu a kultúry:
1.

Mgr. Tatianu Drakovu - predsedníčku

2.

Ing. Katarínu Holú

3.

Romana Krištofa

4.

Mgr. Miloša Lutku

5.

Ing. Jaroslava Ružičku

6.

Pavla Sirotného

7.

Ing. Mariána Takáča.

Uznesením č. 6/XI/2014

volí do komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci:
1.

Ing. Katarínu Holú - predsedníčku

2.

Mgr. Soňu Bezdedovú

3.

JUDr. Ivicu Celkovú

4.

Mgr. Michaelu Fedorovú

5.

Alexandru Stafa

Uznesením č. 7/XI/2014

volí do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta:
1.

Moniku Pšenčíkovú - predsedníčku

2.

Romana Krištofa

3.

Pavla Sirotného

4.

Ing. Mariána Takáča

5.

Ing. Borisa Ančina.

Uznesením č. 8/XI/2014

určuje v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
predpisov
starostov a

a

podľa

zákona č.

primátorov

miest v

253/1994
znení

o

právnom

neskorších predpisov

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH
predchádzajúci kalendárny rok a násobku

Z. z.

zriadení

postavení
plat

v znení

neskorších

a platových podmienkach

primátorovi

mesta ako súčin

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu

SR za

podľa § 4 ods. 1 , zákona č. 253/ 1994 Z. z. v znení neskorších

predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,17-násobok, zvýšený o 40%, t. j. v celkovej výške 2 505,- Eur.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 05. 12. 2014
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HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta v Trenčianskych Tepliciach konaného dňa
26. novembra 2014. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 11 poslancov.
Číslo hlasovania : 7
Uznesenie č. 1/XI/2014
Program MsZ
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 8
Uznesenie č. 2/XI/2014
Poverenie poslanca na zvolávanie a vedenie zasadnutí MsZ v prípadoch podľa § 12 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ďatková, Martinková)
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 9/1
Uznesenie č. 3/XI/2014
Voľba členov a predsedu komisie pre financie a majetok
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 9/2
Uznesenie č. 4/XI/2014
Voľba členov a predsedu komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.

Číslo hlasovania: 9/3
Uznesenie č. 5/XI/2014
Voľba členov a predsedu komisie školstva, športu a kultúry
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 9/4
Uznesenie č. 6/XI/2014
Voľba členov a predsedu komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
Číslo hlasovania: 9/5
Uznesenie č. 7/XI/2014
Voľba členov a predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
mesta
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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Číslo hlasovania: 10
Uznesenie č. 8/XI/2014
Určenie platu primátora mesta Trenčianske Teplice
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Návrh bol prijatý.
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