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Otvorený list predsedovi SDKÚ-DS - Ing. Bc. Pavlovi  Frešovi. 

 

Vážený pán predseda SDKÚ-DS,  

udalosti posledných dní a Vaše vyjadrenie v denníku SME uverejnenom 19.02.2013 pod 
názvom “ POLÍCIA NAŠLA ZA UDANIAMI PRIMÁTORA TRENČIANSKYCH TEPLÍC. 
Úrady dostali sťažnosti na poslankyne Trenčianskych Teplíc. Znalec zistil na obálkach písmo 
primátora“  

nás vedú k tomu, aby sme Vám prezentovali náš názor na uvedené skutočnosti a na Vášho 
člena strany PhDr. Štefan Škultétyho, niekdajšieho riaditeľa kancelárie ministerstva obrany 
Juraja Líšku a Martina Fedora a súčasného primátora Trenčianskych Teplíc a vyslovili 
žiadosť, aby strana SDKÚ-DS zaujala oficiálne stanovisko a vyvodila personálne 
dôsledky.  

   PhDr. Štefan Škultéty – člen Ústrednej rady SDKÚ-DS, nielenže písal na poslancov udania, 
na polícii krivo vypovedal, ale ešte aj nepravdivo obviňoval ďalších poslancov a členov 
komisie s cieľom vyvolať medzi nimi a občanmi vzájomnú nedôveru, nevraživosť a napätie. 
Primátor mesta dostal od občanov mandát na to, aby robil pre ľudí, ľudí spájal a vytváral 
v meste vhodné podmienky pre život občanov. Toto jeho konanie je odsúdenia hodné, 
morálne nízke a spoločensky nebezpečné, hlavne keď útočí svojim anonymom na 
nevinné sirôtky z detského domova, ktoré nemôžu za svoj životný údel a skôr si zaslúžia 
naše pochopenie, podporu a porozumenie a zároveň primátor podporuje na svojom profile 
facebooku „verejnú popravu poslancov, ktorí majú iný názor.“ Primátor je osoba verejne 
činná a známa, sú na ňu kladené zvýšené nároky týkajúce sa nielen čestnosti a hodnovernosti, 
ale aj jej úcty k Ústave SR, k ústavným zákonom, k zákonom a k ostatným všeobecne 
záväzným právnym predpisom a tiež k ochrane dôstojnosti, cti, dobrého mena a povesti 
každej fyzickej osoby!  

   Udivuje nás a zaráža Vaše vyjadrenie uverejnené v Denníku Sme: ,,SDKÚ za Škultétym 
stojí. O prípad sa zaujímal šéf strany Pavol Frešo. „Počkáme si na koniec vyšetrovania. 
Nedá sa vylúčiť ani zámer poškodiť primátora, ktorý zvažuje právne kroky“, pretože teória, 
ktorou sa obhajoval Váš stranícky kolega, člen Ústrednej rady SDKÚ a primátor 
Trenčianskych Teplíc, že mal vypísané obálky na stole a niekto mu ich zobral zo stola je 
nezmyselná a dokazuje opäť klamstvo, pretože primátor asi zabudol, že na obálku taktiež 
svojim písmom okrem adresy napísal aj : ,,riaditeľka úradu vec: sťažnosť na výkon práce 
profesionálneho rodiča“  

Taktiež expertíza PZSR dokázala, že aj v druhom udaní poslanom na poslankyňu Zuzanu 
Ďurmekovú primátor falšoval podpis poslankyne Mgr. Moniky Psotnej.  

 



Pán predseda Frešo o daných udaniach ste boli informovaný už v našom liste v prílohách zo 
dňa 18.10.2012, kde sme Vás už vtedy žiadali o poskytnutie pomoci, ale hlavne sme Vás 
upozorňovali na nevýhodné rozpredaje mestského majetku, ktoré dokazovala aj správa NKÚ. 
Bohužiaľ ste na tento list doteraz vôbec nereagovali. Uvedený list bol taktiež zaslaný 
viacerým médiam, predsedovi vlády SR, prezidentovi SR, vďaka ktorému sa podľa nášho 
názoru niektoré veci dali do pohybu.  

Pán predseda SDKÚ-DS, žiadame Vás o Vaše oficiálne stanovisko, stanovisko strany 
SDKÚ-DS, ktorá verejne deklaruje transparentnosť, demokraciu a má ambíciu spolupodielať 
sa na riadení našej vlasti – Slovenskej republiky. Žiadame Vás, nie o odsúvanie kauzy do 
stratena s nič nehovoriacimi alibistickými vyjadreniami – typu počkajme si..., ale o jasný 
postoj a pomoc pri očiste tejto spoločnosti od podvodníkov a udavačov.  

Podrobnejšie informácie o danom prípade sú taktiež zverejnené na : 
http://www.seredonline.sk/clanky/primator-falsoval-podpisy/ 

http://trencin.sme.sk/c/6708477/policia-nasla-za-udaniami-primatora-trencianskych-
teplic.html 

RTVS Správy 19.2.2013	  	  	  
https://www.facebook.com/photo.php?v=4230409601503&set=o.306453412734723&type=
2&theater	  

	  

Prílohy:  

1.) Znalecký posudok – Kriminalistický a expertízny ústav PZSR,  
2.) Odpoveď na žiadosť o prešetrenie pracovnoprávnych predpisov-Inšpektorát práce TN  
3.) Sfalšovaný podpis poslankyne, primátorom mesta PhDr. Štefanom Škultétym na sťažnosti 
na pracovné podmienky a nelegálne zamestnávanie  
4.) Udanie – preverenie výkonu práce profesionálneho rodiča  
5.) Písmo páchateľa na obálke  
6.) Písmo primátora na zápise v pamätnej knihe  

 S pozdravom poslanci MsZ v Tr.Tepliciach: 

Ďurmeková Zuzana, SNP 132/21, 91451 Trenčianske Teplice, zuzana.durmekova@teplice.sk 
PhDr.Kočiš Marian, Červené kopanice 504/1, 914 51 Trenč.Teplice, marian.kocis@teplice.sk 
MUDr.Oriešek Roman, SNP 139/39, 91451 Trenčianske Teplice, roman.oriesek@teplice.sk 
Mgr. Psotná Monika, Baračka 44, 91451 Trenčianske Teplice, monika.psotna@teplice.sk  
Ing. Strieška Peter, Hurbanova 22, 91451 Trenčianske Teplice, peter.strieska@teplice.sk 
MUDr. Žbirková Darina, SNP 20, 91451 Trenčianske Teplice, darina.zbirkova@teplice.sk 

a členovia finančnej komisie: 

Mano Ján, SNP 62, 91451 Trenčianske Teplice, janmano@centrum.sk 
Lupták Peter, SNP 17, 91451 Trenčianske Teplice, luptak@ille.sk  
Chyla Igor, Partizánska 2, 91451 Trenčianske Teplice, chyla@numizmatik.sk  


