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V zmysle čl. 13 ods.2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v platnom znení,  čl. 
6 ods.1  Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne  v platnom znení a v súlade s čl. 14 ods. 1 
novelizovaného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne účinného od 1.12.2011 a 
čl. 6 ods. 1 novelizovaného Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne účinného od 1.12.2011 
predkladám 
 
 

Správu o plnení ukladacích uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne 
za II. polrok 2011. 

 
 
Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín kontroloval plnenie  ukladacích uznesení, ktoré boli prijaté 
Mestským  zastupiteľstvom a  Mestskou radou v  II. polroku 2011 a plnenie ukladacích uznesení, ktoré 
boli prijaté Mestským zastupiteľstvom a  Mestskou radou z I. polroka 2011.  

Zároveň boli kontrolované opravy uznesení Mestského zastupiteľstva a  dodržiavanie Postupu pri 
oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorý je prílohou 
č. 1  Príkazu prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007  k postupu pri oprave chýb 
v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za II. polrok 2011. 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  –  plnenie ukladacích uznesení z I. polroka 2 011 
 

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 07.04.2011 

Uznesenie č. 44 
MsZ poverilo hlavnú kontrolórku mesta 
� vykonaním kontroly hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2010 s termínom do 1.9.2011. 
Lehota na splnenie: do 1.9.2011 
Na základe žiadosti hlavnej kontrolórky Mesta Trenčín o schválenie predĺženia termínu výkonu 
kontroly hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2010, MsZ na zasadaní dňa 31.8.2011 zmenilo 
Uznesenie č. 44 zo dňa 7.4.2011 a predĺžilo termín výkonu kontroly hospodárenia Mesta Trenčín za 
rok 2010 do 31.10.2011.  
Hlavná kontrolórka na zasadnutí MsZ dňa 24.11.2011 predložila Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2010. MsZ Uznesením č.275 zobralo 
predloženú správu vedomie. 
Uznesenie splnené. 
 

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 19.5.2011 

Uznesenie č. 131 
MsZ uložilo prednostovi MsÚ, 
� aby zabezpečil podmienky naplnenia príjmovej časti rozpočtu, a to kapitálových príjmov mesta do 

konca rozpočtového roku 2011.  
Lehota na splnenie:  do 31.12.2011.  
Na zasadaní MsZ dňa 15.12.2011 bol predložený návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2011. Uznesením č. 336 zo dňa 15.12.2011 MsZ schválilo Zmenu  Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011.  
Uznesenie splnené. 
 

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 16.6.2011 

Uznesenie č. 137 
MsZ uložilo prednostovi MsÚ 
� v budúcich obdobiach spracovávať záverečný účet mesta za príslušný rok v členení, štruktúre 

a poradí podľa § 16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Lehota na splnenie:  bez uvedenia konkrétneho termínu.  
V ďalšom sledovaní. 
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  –  plnenie ukladacích uznesení za II. polrok 2011 
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 21.7.2011 

Mestské zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí  ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 28.7.2011 

Uznesenie č. 178   
MsZ uložilo prednostovi MsÚ 
� bezodkladne, najneskôr však do 15.9.2011, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 

Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna a podľa bodu č. 1 tohto uznesenia, pričom 
k tomuto návrhu bude predložené súhlasné písomné stanovisko príjemcu výpožičky so znením 
návrhu, 

� bezodkladne, najneskôr však do 31.10.2011, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
návrh novej zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Hokejový klub Dukla Trenčín, a.s., 
s účinnosťou od 1.12.2012, na základe ktorej, 
a) bude novým prevádzkovateľom zimného štadióna Mesto Trenčín, 
b) sa usporiadajú podmienky využívania zimného štadióna spoločnosťou Hokejový klub Trenčín 

tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových 
mužstiev Dukly Trenčín. 

K predloženému návrhu zmluvy musí byť priložené písomné stanovisko spoločnosti Hokejový klub 
Dukla Trenčín, a.s.. 
 
Uznesenie č. 179, bod 1/  
MsZ uložilo prednostovi MsÚ 
� zapracovať poskytnutie dotácie do najbližšej úpravy rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 179, bod 3/   
MsZ žiadalo primátora mesta 
� aby bezodkladne, najneskôr do 15.8.2011 zabezpečil uzavretie novej zmluvy medzi Mestom 

Trenčín a spoločnosťou Hokejový klub Dukla Trenčín, a.s., o poskytnutí dotácie tak, aby došlo 
k naplneniu tohto uznesenia a súčasne tak, by prijímateľ dotácie podľa bodu 2/ tohto uznesenia bol 
povinný písomne vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie k 31.3.2012. 

Primátor Mesta Trenčín uznesenie č.178 a uznesenie č.179 z mimoriadneho zasadania Mestského 
zastupiteľstva dňa 28.7.2011  „VETOVAL“  dňa 5.8.2011. 

 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 31.8.2011 

Mestské zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí  ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 29.9.2011 

Mestské zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 13.10.2011 

Mestské zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 20.10.2011 

Mestské zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí  ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 7.11.2011 

Mestské zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Trenčíne zo dňa 24.11.2011 

Mestské zastupiteľstvo neprijalo na zasadnutí ukladacie uznesenie.  
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MESTSKÁ RADA –  plnenie ukladacích uznesení z I. po lroka 2011 

Uznesenia zo zasadnutia MsR v Trenčíne zo dňa 3.5.2011 

Uznesenie č. 74 
MsR poverila vedúcu útvaru majetku mesta Ing. Vankovú  
� pripraviť koncepčne podklady pre novelizáciu VZN č. 14/2007 na najbližšiu FMK a následne 

predložiť na zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne. 
Lehota na splnenie:  najbližšie zasadanie FMK 

Ing. Vanková prezentovala návrh novelizácie VZN č. 14/2007 na zasadnutí MFK dňa 24.05.2011. 
FMK odporučilo novelu VZN č. 14/2007 s doplnením stanoviska komisie kultúry a cestovného ruchu. 
Mestská rada na zasadnutí dňa 15.6.2011 uznesením č. 81 odporučila MsZ schváliť VZN Mesta 
Trenčín č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 14/2007 o určovaní cien na 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín.   
Uznesenie splnené. 
 

MESTSKÁ RADA  –  plnenie ukladacích uznesení za II.  polrok 2011 

Uznesenia zo zasadnutia MsR v Trenčíne zo dňa 5.8.2011 

Mestské rada neprijala na zasadnutí ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsR v Trenčíne zo dňa 3.11.2011 

Mestské rada neprijala na zasadnutí  ukladacie uznesenie.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsR v Trenčíne zo dňa 12.12.2011 

Mestské rada neprijala na zasadnutí ukladacie uznesenie.  
 

KONTROLA OPRÁV UZNESENÍ MESTSKEJ RADY  A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

Predmetom a cieľom kontroly bolo preveriť, či sa v podmienkach samosprávy Mesta Trenčín 
vykonávajú opravy chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v súlade 
s Postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
/ďalej len Postup pri oprave chýb v uzneseniach/, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne č. 102 zo dňa 28.6.2001, nová zmena bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 114 zo dňa 23.8.2007. K zabezpečeniu jednotnej aplikácie tohto postupu bol vydaný 
Príkaz prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007 s účinnosťou od 1.9.2007.  

V procese prípravy, prerokovávania a prijímania uznesení Mestskej rady a  Mestského zastupiteľstva 
môže dôjsť k chybám spôsobeným nesprávnym písaním, počítaním a inými zrejmými  
nesprávnosťami, ktoré môžu mať alebo nemajú vplyv na  pôvodný zámer schválený príslušným 
uznesením, na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov.  

Účelom Postupu pri oprave chýb v uzneseniach je zabezpečenie formálno-právnej čistoty ako aj 
zjednodušenie opravného procesu pri odstraňovaní chýb v týchto uzneseniach.  

Kontrola opráv uznesení Mestskej rady  

V kontrolovanom období II. polroka 2011 neboli vykonané žiadne opravy v uzneseniach Mestskej rady 
v Trenčíne.   

Kontrola opráv uznesení Mestského zastupiteľstva  

V kontrolovanom období II. polroka 2011  zrealizovaných 13 opráv uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne: 
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� Uznesenie č.58 zo dňa 19.5.2011, oprava vykonaná dňa 8.7.2011. 

Na základe pozvania pracovníka útvaru majetku mesta po vypracovaní kúpnej zmluvy na predaj 
majetku, požiadal jeden z manželov po predložení Rozhodnutia z Katastrálneho úradu v Trenčíne 
o zmenu uznesenia, aby kupujúcim bol už len on sám s tým, že garáž už je len v jeho vlastníctve. 
Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením.   

� Uznesenie č. 66 zo dňa 19.5.2011, oprava vykonaná dňa 19.9.2011. 
Rozhodnutím Správy katastra Trenčín bolo konanie návrhu vkladu vlastníckeho práva prerušené 
z dôvodu nesprávneho uvedenia druhu prevádzané pozemku. Išlo o formálnu chybu spôsobenú tým, 
že geometrický plán bol doručený až pri spracovávaní materiálov na rokovanie MsZ. Oprava nemala 
vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením.  

� Uznesenie č. 140 zo dňa 16.6.2011, oprava vykonaná dňa 22.7.2011. 
Nesprávnosť zistil Útvar majetku mesta. Zistenie sa týkalo formálnej chyby pri príprave grafického 
podkladu. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. 

� Uznesenie č.144 zo dňa 16.6.2011, oprava vykonaná dňa 22.7.2011. 
Nesprávnosť zistil Útvar majetku mesta. Zistenie sa týkalo formálnej chyby pri vynásobení 
jednotkovej kúpnej ceny s výmerou predávaných pozemkov. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer 
schválený príslušným uznesením. 

� Uznesenie č. 172 bod A/ por. č. 1/ a 2/ zo dňa 21.7.2011, oprava vykonaná dňa 8.9.2011. 
Nesprávnosť zistila Správa katastra Trenčín. Zistenie sa týkalo formálnej chyby pri prepisovaní čísla 
parcely z geometrického plánu. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným 
uznesením. 

� Uznesenie  č. 120 zo dňa 21.7.2011, oprava vykonaná dňa 14.10.2011. 
Nesprávnosť zistila Správa katastra Trenčín. Zistenie sa týkalo formálnej chyby použitím nesprávneho 
výrazu pri označení vecného bremena. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným 
uznesením. 

� Uznesenie č. 198 zo dňa 31.8.2011, oprava vykonaná dňa 14.10.2011. 
Nesprávnosť zistil Útvar majetku mesta. Zistenie sa týkalo formálnej chyby pri prepisovaní údajov 
z GP. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. 

� Uznesenie č. 171 zo dňa 21.7.2011, oprava vykonaná dňa 2.8.2011.  
� Uznesenie č. 171 zo dňa 21.7.2011,  oprava vykonaná dňa 14.10.2011. 
Nesprávnosť zistil Útvar majetku mesta. Zistenia sa týkali formálnej chyby, ku ktorej došlo schválením 
uznesenia MsZ č. 176 zo dňa 21.7.2011, ktorým bolo zrušené uznesenie MsZ č.  145 zo dňa 
16.6.2011 a formálnej chyby pri prepisovaní údajov z pracovnej verzie GP. Oprava nemala vplyv na 
pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. 

� Uznesenie č. 571 písm. a/, b/, e/, f/, g/ zo dňa 25.2.2011, oprava vykonaná dňa 18.10.2011. 
Na základe zápisu GP Správou katastra Trenčín sa zistila formálna chyba v označení parciel ako 
novovytvorených. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. 

� Uznesenie č. 464 písm. a/, b/, e/, f/, g/ zo dňa 25.6.2011, oprava vykonaná dňa 18.10.2011. 
Na základe zápisu GP Správou katastra Trenčín sa zistila formálna chyba v označení parciel ako 
novovytvorených. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. 

� Uznesenie č. 243 zo dňa 20.10.2011, oprava vykonaná dňa 7.11.2011. 
Nesprávnosť zistil Útvar majetku mesta. Zistenie sa týkalo formálnej chyby, ku ktorej došlo tým, že OZ 
Ora et Labora uviedlo pri prideľovaní identifikačného čísla nesprávne údaje o zrušení. Oprava nemala 
vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. 

� Uznesenie č. 598 zo dňa 29.4.2011, oprava vykonaná dňa 30.11.2011. 
Nesprávnosť zistil Útvar majetku mesta. Zistenie sa týkalo formálnej chyby – rozčlenenie  pri 
prepisovaní údajov. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. 

V prípade opráv uznesení č.66 a č.120 sú k týmto opravám uznesení priložené fotokópie upozornenia 
iného orgánu /v týchto prípadoch Správy katastra Trenčín/, ktorý zistil nesprávnosť údajov v danom 
uznesení, tak ako to stanovuje čl. 2 ods. 1 písm. b) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach.   
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Uvedené opravy uznesení boli v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. c) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach 
podpísané prednostom mestského úradu a primátorom mesta.    

 
Útvar právny a matriky v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. d) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach 
zabezpečuje zverejnenie informácie o oprave uznesenia MsZ prostredníctvom systémového oznamu 
v MIS, zabezpečuje zverejnenie opravy uznesenia z mestského zastupiteľstva na webovej stránke 
mesta, zabezpečuje oznámenie o oprave uznesenia z mestskej rady prostredníctvom systémového 
oznamu v MIS, zabezpečuje rozoslanie fotokópií opravených uznesení mestskej rady funkcionárom, 
hlavnému kontrolórovi, prednostovi a vedúcim útvarov prostredníctvom e-mailovej pošty, poslancom 
prostredníctvom poštového priečinku na podateľni, ostatným na požiadanie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


