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o plnení ukladacích uznesení Mestského zastupiteľstva
a Mestskej rady Trenčíne

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Ing. Libuša Zigová

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

hlavná kontrolórka mesta

berie na vedomie
Správu o plnení ukladacích uznesení Mestského
zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne.

Trenčín, 10.05.2011

Na základe čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
v platnom znení a na základe čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne
v platnom znení predkladám priebežnú Správu o plnení ukladacích uznesení Mestského
zastupiteľstva a Mestskej rady Trenčíne.
Útvar hlavného kontrolóra kontroloval plnenie ukladacích uznesení, ktoré boli prijaté
Mestským zastupiteľstvom a Mestskou radou v období od decembra 2010 do mája 2011.
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 28.12.2010
Uznesenie č. 3
-

MsZ žiada hlavného kontrolóra Mesta Trenčín, aby vykonal kontrolu zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom
Mesta Trenčín v roku 2010 a správu o výsledku kontroly predložil na najbližšie
zasadnutie MsZ.

-

splnené – hlavný kontrolór predložil Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s rezervným fondom Mesta Trenčín v roku 2010. MsZ zobralo na vedomie uvedenú
Správu (uznesenie č.9 zo dňa 10.02.2011).

Uznesenie č. 5
-

MsZ poveruje primátora mesta kontrolou krátkodobých záväzkov v termíne do
najbližšieho zasadnutia MsZ

-

splnené – primátor mesta predložil na MsZ konanom 10.02.2011 Informatívnu správu ku
krátkodobým záväzkom Mesta Trenčín. MsZ zobralo na vedomie uvedenú Informatívnu
Správu (uznesenie č.15 zo dňa 10.02.2011).

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 10.02.2011
-

MsZ neprijalo na zasadnutí žiadne ukladacie uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 10.03.2011
Uznesenie č. 37
-

MsZ poveruje primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka








-

ustanoviť komisiu MsZ pre kontrolu postupov a procesov modernizácie železnice
v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá
preveriť súčasný stav modernizácie v nasledovných bodoch:
- Porovnanie podkladov pre územné rozhodnutie s aktuálnym stavom
- Vyčísliť a zverejniť výšku a zákonitosť doterajších finančných nákladov mesta
na modernizáciu a odškodnenie dotknutých občanov
- Preveriť zákonnosť vyvlastnenia majetku dotknutých občanov
bezodkladne zverejniť všetky zmluvy, uzavreté Mestom Trenčín týkajúce sa
Modernizácie železničnej trate, uznesenia MsZ a stanoviská Mesta Trenčín k MŽT
zverejniť kompletnú projektovú dokumentáciu týkajúcu sa Mesta Trenčín
v súvislosti s navrhovaným riešením MŽT.

Lehota na splnenie: bez uvedenia konkrétneho termínu. Ďalej v sledovaní ÚHK.

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 07.04.2011
Uznesenie č. 40 b), c)
-

MsZ ukladá prednostovi MsÚ,






-

aby zabezpečil spracovanie nového návrhu zmluvy o porozumení, o záväzkoch
a o uzavretí budúcich zmlúv so spoločnosťou IDEA GRANDE, a.s., v ktorom budú
zapracované pripomienky poslancov MsZ, ktoré budú na MsZ od poslancov
doručené v termíne do 5 dní odo dňa konania tohto zastupiteľstva.
aby zabezpečil stanovisko
pripomienkam poslancov MsZ

spoločnosti

IDEA

GRANDE

k jednotlivým

a predložil tento návrh a stanovisko spoločnosti IDEA GRANDE, a.s. na najbližšie
zasadnutie MsZ.

Lehota na splnenie: do 19.05.2011. Ďalej v sledovaní ÚHK.

Uznesenie č. 44
-

MsZ poveruje hlavnú kontrolórku mesta vykonaním kontroly hospodárenia mesta
Trenčín za rok 2010 s termínom do 01.09.2011

-

Lehota na splnenie: do 01.09.2011. Ďalej v sledovaní ÚHK.

Zároveň konštatujem, že k dnešnému dňu nebolo splnené Uznesenie Mestského
zastupiteľstva č. 628 v bode 2, zo dňa 01.07.2010, ktorým bol poverený prednosta Mestského
úradu zabezpečiť efektívnejšie umiestnenie kancelárie hlavného kontrolóra Mesta Trenčín.

MESTSKÁ RADA
Uznesenia zo zasadnutia MsR v Trenčíne zo dňa 28.03.2011
Uznesenie č. 3
-

MsR ukladá primátorovi mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi zistiť do 04.apríla
2011 všetky technické možnosti spustenia novej letnej plavárne v tomto roku.

-

Splnené – materiál k technickému riešeniu spustenia novej letnej plavárne bol predložený
útvarom životného prostredia a dopravy a tiež alternatívne možnosti sprevádzkovania
z útvaru interných služieb predložených firmou Hydrotechnológia Bratislava.

OPRAVY UZNESENÍ MsZ
K dnešnému dňu neboli vykonané žiadne opravy uznesení Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne, ktoré by bolo možné kontrolovať.

