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V zmysle 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  
 

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

 

Útvarom hlavného kontrolóra bolo prekontrolované plnenie ukladacích uznesení, ktoré boli prijaté 
Mestským zastupiteľstvom a Mestskou radou v I. polroku 2011. Zároveň boli prekontrolované aj 
ukladacie uznesenia z posledného – mimoriadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne konaného dňa 
28.12.2010.   

I. Plnenie splatných uznesení zo zasadnutia Mestské ho zastupite ľstva  
 
 
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Tren číne zo dňa 28.12.2010:   

Uznesenie č. 3  
- MsZ požiadalo 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.  

Uznesenie bolo splnené – hlavný kontrolór predložil na zasadnutí MsZ dňa 10.2.2011 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 uznesením č.9 zo dňa 10.2.2011. 

 
Uznesenie č. 5 
- MsZ poverilo primátora mesta kontrolou krátkodobých záväzkov v termíne do najbližšieho 

zasadnutia MsZ. 

Uznesenie bolo splnené – primátor mesta predložil na zasadnutí MsZ dňa 10.2.2011 Informatívnu 
správu ku krátkodobým záväzkom Mesta Trenčín. MsZ zobralo na vedomie uvedenú Informatívnu 
Správu uznesením č.15 zo dňa 10.2.2011. 

 

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Tren číne zo dňa 10.2.2011: 

- MsZ neprijalo na zasadnutí žiadne ukladacie uznesenie.  
 

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Tren číne zo dňa 10.3.2011: 

Uznesenie č. 37 
- MsZ poverilo primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka: 

1. ustanoviť komisiu MsZ pre kontrolu postupov a procesov modernizácie železnice v úseku 
Zlatovce – Trenčianska Teplá, 

2. 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 

3. bezodkladne zverejniť všetky zmluvy, uzavreté Mestom Trenčín týkajúce sa Modernizácie 
železničnej trate, uznesenia MsZ a stanoviská Mesta Trenčín k MŽT 

4. zverejniť kompletnú projektovú dokumentáciu týkajúcu sa Mesta Trenčín v súvislosti 
s navrhovaným riešením MŽT. 

Lehota na splnenie: bez uvedenia konkrétneho termínu.  
 
Uznesenie k prvému bodu bolo splnené - primátor mesta predložil na zasadnutí MsZ dňa 19.5.2011 
Informáciu o plnení ukladacích uznesení MsZ a MsR v Trenčíne, MsZ bolo prijaté uznesenie č.126. 
Uznesenie v druhom, treťom a štvrtom bode bolo splnené prijatím uznesenia č.50 zo zasadania MsZ 
dňa 19.5.2011, v ktorom MsZ zobralo na vedomie predloženú informáciu.  
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Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Tren číne zo dňa 7.4.2011: 

Uznesenie č. 40 b)  c) 
- MsZ uložilo prednostovi MsÚ: 

b) 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, 

c) aby zabezpečil stanovisko spoločnosti IDEA GRANDE k jednotlivým pripomienkam poslancov 
MsZ a predložil tento návrh a stanovisko spoločnosti IDEA GRANDE, a.s. na najbližšie 
zasadnutie MsZ /t.j. do 19.5.2011/. 

Lehota na splnenie: do 19.5.2011. 

Uznesenie nebolo splnené dátumovo do 19.5.2011. Primátor mesta na mimoriadnom zasadnutí MsZ 
dňa 26.5.2011 navrhol doplniť program o nový bod č. 2 – Návrh na uzatvorenie Zmluvy 
o porozumení, o záväzkoch a o uzavretí budúcich zmlúv so spoločnosťou IDEA GRANDE, a.s. 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 nehlasoval,  bol návrh doplnenia 
primátora mesta schválený. Uznesenie bolo splnené zaradením bodu č.2 do programu rokovania. 
 
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. V ďalšom sledovaní. 
 

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Tren číne 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. V ďalšom sledovaní. 
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Tren číne 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. 
 

Zároveň konštatujem, že Uznesenie č. 628,  bod 2 zo zasadnutia MsZ v Trenčíne dňa 1.7.2010, 
ktorým bol prednosta Mestského úradu poverený zabezpečiť efektívnejšie umiestnenie kancelárie 
hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo splnené.   
 
 
II. Plnenie splatných uznesení zo zasadnutia Mestsk ej rady  
 

Uznesenia zo zasadnutia MsR v Tren číne zo dňa 28.03.2011: 

Uznesenie č. 3 
- MsR uložila primátorovi mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi zistiť do 4.apríla 2011 všetky 

technické možnosti spustenia novej letnej plavárne v tomto roku. 

Uznesenie bolo 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. 
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Uznesenia zo zasadnutia MsR v Tren číne zo dňa 03.05.2011: 

Uznesenie č. 71 
- MsR uložila prednostovi v Trenčíne prepracovať návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na 

roky 2011 – 2013 v zmysle pripomienok jednotlivých komisií MsZ a následne ho predložiť na 
najbližšie zasadnutie mestskej rady, konanej pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 19.05.2011.  

Uznesenie splnené – návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2011 – 2013 bol 
predložený na zasadnutie mestskej rady,  konanej  pred zasadnutím MsZ dňa 19.05.2011. 

 
III. Kontrola dodržiavania Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestského zastupite ľstva   
 
V podmienkach samosprávy mesta Trenčín sa vykonávajú opravy chýb v uzneseniach Mestského 
zastupiteľstva v súlade s Postupom pri oprave chýb v zneseniach 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.  

Účelom postupu pri oprave chýb v uzneseniach je zabezpečenie formálno-právnej čistoty ako aj 
zjednodušenie opravného procesu pri odstraňovaní chýb v týchto uzneseniach, keďže v procese 
prípravy, prerokovávania a prijímania uznesení  MsZ 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.  
 
V kontrolovanom období I. polroka 2011 boli zrealizované tieto opravy uznesení MsZ v Trenčíne: 
- Uznesenie MsZ č.631 zo dňa 1.7.2010, oprava vykonaná dňa 13.5.2011, 
- Uznesenie MsZ č.635 bod III. a IV. zo dňa 1.7.2010, oprava vykonaná dňa 13.5.2011, 
- Uznesenie MsZ č.650 bod III. por.č.2 a IV. por.č.2 zo dňa 23.8.2010, oprava vykonaná dňa 

18.5.2011,   

týkajúce sa prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj nehnuteľností. Nesprávnosť zistil 
Útvar majetku mesta /uznesenie č.650/ a Správa katastra Trenčín /uznesenieč.631, č.635/. Zistenia sa 
týkali formálnych chýb. Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením.   
V prípade opráv uznesení č. 631 a  č. 635, 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.   

- Uznesenie MsZ č.155 bod 2 zo dňa 16.6.2011, oprava vykonaná dňa 28.6.2011, 

týkajúca sa doplnenia subjektu za zmluvnú stranu 2 právneho vzťahu v  Dodatku č. 3 k  Zmluve 
o zabezpečení starostlivosti o verejnú zeleň na území Mesta Trenčín, starostlivosti o detské ihriská 
a starostlivosti o lesopark Brezina, 

- Uznesenie MsZ č.102 zo dňa 19.5.2011, oprava vykonaná dňa 27.6.2011, 

týkajúca sa prenájmu nehnuteľnosti za účelom zriadenia letnej terasy Zistená formálna chyba. 
Oprava nemala vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením.   

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.    
 
K dátumu spracovania správy neboli vykonané žiadne opravy uznesení Mestskej rady, ktoré by bolo 
možné kontrolovať. 
 
 


