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V zmysle čl. 14 ods.1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v platnom znení a
čl. 6 ods.1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne v platnom znení predkladám

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne
za 1. polrok 2013.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v zmysle článku 14, bod 1 platného Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a v zmysle článku 6, bod 1 platného Rokovacieho poriadku
Mestskej rady v Trenčíne kontroloval plnenie splatných uznesení, ktoré boli prijaté Mestským
zastupiteľstvom a Mestskou radou v 1. polroku 2013. Prekontrolované bolo aj plnenie splatných
uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom a Mestskou radou v 2. polroku 2012, ktoré zostali
v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra mesta.
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 1. polrok 2013.
1. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
a) Plnenie splatných uznesení prijatých v 1. polroku 2013:
V období 1. polroka 2013 sa konalo 5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Na svojich
zasadaniach mestské zastupiteľstvo prijalo spolu 216 uznesení pod poradovým číslom 688 až 903,
v rámci ktorých bolo prijatých:
− v časti MsZ berie na vedomie 16 uznesení,
− v časti MsZ určuje, schvaľuje, ruší, mení, potvrdzuje, vyjadruje, konštatuje 185 uznesení,
− v časti MsZ neschvaľuje, neurčuje, neruší, nepotvrdilo 12 uznesení,
− v časti MsZ žiada 1 uznesenie,
− v časti MsZ vyhovuje 1 uznesenie,
− v časti MsZ sa uznáša 1 uznesenie.
Z celkového počtu prijatých uznesení bolo 1 uznesenie charakteru žiadacieho primátorovi a to:
Zasadnutie MsZ zo dňa 10.5.2013
 Uznesenie č. 835
k bodu „Rôzne“
MsZ žiada primátora
•

predniesť do 14 dní komplexnú informáciu o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa modernizácie,
vrátane finančných vzťahov Mesta Trenčín a ŽSR.

Dňa 13.6.2013 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Trenčín primátor mesta v bode „Rôzne“
predložil komplexnú informáciu o všetkých skutočnostiach Modernizácie železničnej trate vrátane
finančných vzťahov Mesta Trenčín a Železníc Slovenskej republiky.
Uznesenie bolo splnené.
V zmysle § 13 ods.6 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods.11.
Kontrolou bolo zistené, že z celkového počtu prijatých uznesení Mestského zastupiteľstva Trenčín
v 1. polroku 2013 boli 3 uznesenia „vetované“ primátorom mesta a to:
 Uznesenie č.764 zo zasadania Mestského zastupiteľstva Trenčín dňa 18.4.2013 k Informácii
o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta.
 Uznesenie č.832 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Trenčín dňa 10.5.2013
k Odmeňovaniu poslancov za ZPOZ, zrušenie časti uznesenia.
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 Uznesenie č.839 zo zasadania Mestského zastupiteľstva Trenčín dňa 13.6.2013 k Usmerneniu pre
zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.
Kontrolou plnenia splatných uznesení Mestského zastupiteľstva Trenčín z prvého polroka 2013 bolo
zistené, že prijaté splatné Uznesenie č.835 bolo splnené.
b) Plnenie splatných uznesení MsZ z roku 2012, ktoré zostali v sledovaní:
Zasadnutie MsZ zo dňa 29.5.2012
Uznesenie č. 450
k Návrhu na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na
uskutočnenie prác – vybudovanie
kotolne na biomasu – ZŠ Na Dolinách v Trenčíne
realizovanej postupom verejnej súťaže
MsZ odporučilo
• prepracovať a pripraviť podklady s nezávislou štúdiou porovnateľnosti plyn vs. pelety a ekonomické
zabezpečenie tejto investície a predložiť na jednom z najbližších zasadnutí.
Dňa 6.6.2013 bol na zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne predložený materiál k Návrhu na schválenie
zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú zákazu na uskutočnenie stavebných prác
„Vybudovanie kotolne – ZŠ na Dolinách v Trenčíne“. Uznesením č.377 Mestská rada Trenčín
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer vyhlásiť verejné obstarávanie.
Dňa 13.6.2013 Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 903 schválilo zámer vyhlásiť verejné
obstarávanie – podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Vybudovanie kotolne ZŠ a MŠ
Na Dolinách v Trenčíne“.
Uznesenie bolo splnené.
Zasadnutie MsZ zo dňa 29.11.2012
Uznesenie č. 647
k Návrhu riešenia statickej dopravy v Meste Trenčín
MsZ odporučilo primátorovi mesta
• predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne návrh konkrétneho riešenia
statickej dopravy v Meste Trenčín so zreteľom na odporúčanie Komisie životného prostredia,
dopravy, investícií a územného plánovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
Lehota na splnenie: najbližšie zasadnutia MsZ.
Dňa 12.12.2012 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Trenčín primátor mesta predložil materiál
„Návrh riešenia statickej dopravy v meste Trenčín“. Uznesením č. 684 Mestské zastupiteľstvo Trenčín
zobralo na vedomie návrh riešenia statickej dopravy v meste Trenčín v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie bolo splnené.
Zasadnutie MsZ zo dňa 12.12.2012
Uznesenie č. 683, bod C.
k Návrhu Územného plánu Mesta Trenčín
MsZ ukladá Útvaru hlavného architekta
• uloženie Územného plánu Mesta Trenčín v zmysle § 28 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších
predpisov.
So schváleným pozmeňovacím návrhom, ktorý znie:
Vzhľadom na proces Modernizácie železničnej trate a s tým súvisiacimi závažnými zmenami v centre
mesta Trenčín MsZ odporúča primátorovi mesta Trenčín podrobnejšie riešiť centrum mesta. To
znamená v termíne do 30. júna 2014 predložiť na vedomie MsZ víťaznú Urbanistickú štúdiu centrálnej
mestskej zóny (vrátane priestoru tzv. špice na ostrove – kemping a okolie), ktorá bude výsledkom
medzinárodnej urbanistickej súťaže.
V uvedenom termíne predložiť na vedomie MsZ aj Urbanistickú štúdiu – podklad Zmien a doplnkov
ÚPN. K tomuto MsZ odporúča primátorovi mesta Trenčín zriadiť špeciálnu komisiu zloženú z
poslancov a odborníkov k definovaniu podnetov na Zmeny a doplnky ÚPN a v prvom štvrťroku 2014
predložiť súbor podnetov na Zmeny a doplnky ÚPN, ktoré vzídu zo špeciálnej komisie a súbor
podnetov zo strany odborného útvaru MsÚ resp. fyzických alebo právnických osôb, resp. prípadné
podnety iných orgánov štátnej správy a obcí. Následne zadať vypracovanie Urbanistickej štúdie –
podklad Zmien a doplnkov ÚPN (okrem centrálnej mestskej zóny, ktorá bude spracovaná samostatne
urbanistickou súťažou) v zmysle § 4 stavebného zákona.
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Na základe víťaznej Urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny a Urbanistickej štúdie – podklad
Zmien a doplnkov ÚPN začať proces – Obstaranie spracovania Zmien a doplnkov ÚPN mesta Trenčín
v rozsahu podľa § 19a stavebného zákona.
V zmysle § 28, ods. 4 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, je orgán územného
plánovania povinný uložiť schválený územný plán do 3 mesiacov odo dňa jeho schválenia. Územný
plán mesta bol mestským zastupiteľstvom schválený dňa 12.12.2012, túto povinnosť teda musí mesto,
ako orgán územného plánovania, splniť do 12.3.2013.
Územný plán je trvalo uložený na stavebnom úrade – ÚSŽPDI, na Obvodnom úrade – odbore ÚP
a registračný list bol zaslaný na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR listom zo
dňa 19. 2. 2013, č. KPrim/UHA/2013/2126/8158. Ministerstvom bolo prevzaté dňa 25.2.2013.
Uznesenie v časti uloženia ÚP bolo splnené. V ďalších častiach uznesenie zostalo naďalej
v sledovaní.
Kontrolou plnenia splatných uznesení Mestského zastupiteľstva Trenčín z roku 2012 bolo zistené, že
prijaté splatné uznesenie č.683 v časti uloženia Územného plánu bolo splnené, v ďalších častiach
uznesenie zostalo naďalej v sledovaní.
c) Kontrola opráv uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 1. polrok 2013:
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, schváleným 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 prvého polroku 2013 bolo vykonaných 10 opráv uznesení Mestského
zastupiteľstva:
• Uznesenie č.658 zo zasadania MsZ dňa 12.12.2012, oprava vykonaná dňa 1.2.2013 (predaj
pozemkov v k.ú. Soblahov pre MUDr. Daniela Khansu). Nesprávnosť bola zistená pri príprave
kúpnej zmluvy a kontrolou údajov v nej uvedených, zistenie sa týkalo administratívnej chyby
(preklep pri údaji celkovej kúpnej ceny).
• Uznesenie č.600 zo zasadania MsZ dňa 21.9.2012, oprava vykonaná dňa 1.3.2013 (uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín
na pozemky v k.ú. Záblatie). V čase prípravy materiálov do MsZ, prípravou návrhu zmluvy
a podpísaním bol zapísaný na základe žiadosti SSC geometrický plán, ktorý rozčlenil pozemok
parc.č.1076/1.
• Uznesenie č.681 zo zasadania MsZ dňa 12.12.2012, oprava vykonaná dňa 7.3.2013 (VNZ
č.11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady). Nesprávnosť zistil ekonomický útvar, zistenie sa týkalo viacerých formálnych chýb
(uvedený článok namiesto paragrafu, nesprávne uvedený odsek, chýbajúce slová atď).
• Uznesenie č.657 zo zasadania MsZ dňa 12.12.2012, oprava vykonaná dňa 11.3.2013 (predaj
pozemkov v k.ú. Soblahov pre súrodencov Jozefa Baláža a Gabrielu Čmárikovú). Pri pozvaní
k podpísaniu kúpnej zmluvy pani Čmáriková oznámila, že brat odstupuje od požiadavky na kúpu
pozemkov (písomné prehlásenie). Pozemky kúpi sama.
• Uznesenie č.777.1. zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (predaj
pozemku pre Romana Trnavského). Administratívnou chybou pri písaní bolo uvedené
k predávanému pozemku, že bol odčlenený z pozemku parc.č.1442/1, správne parc.č. 1442/33.
• Uznesenie č.782 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (prenájom
nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej
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chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ
a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
• Uznesenie č.784 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (prenájom
nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej
chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ
a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
• Uznesenie č.788 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 13.5.2013 (prenájom
nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej
chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ
a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
• Uznesenie č.783 zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa 22.5.2013 (prenájom
nehnuteľnosti). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej
chyby (nesprávne citovanie odseku a písmena VZN č.12/2011, ku ktorej došlo novelizáciou VNZ
a posunom číslovania jednotlivých článkov a odsekov).
• Uznesenie č.809 písm. A/ bod 2/ zo zasadania MsZ dňa 18.4.2013, oprava vykonaná dňa
25.6.2013 (kúpa nehnuteľnosti – pozemkov). Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku
mesta. Na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu doručeného správe katastra
vznikla formálna chyba v druhu pozemku, ktorý sa mení z ostatnej plochy na ornú pôdu.
Opravy uznesení nemali vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením. Vyššie uvedené
opravy uznesení boli v súlade s čl. 2, ods.1 písm. c) Postupu pri oprave chýb - podpísané prednostom
MsÚ a primátorom mesta. K vykonanej oprave Uznesenia č.809 bola v súlade s čl.2, písm. b)
Postupu pri oprave chýb priložená fotokópia Rozhodnutia o prerušení konania zo Správy katastra
Trenčín.
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 mestského zastupiteľstva prostredníctvom
systémového oznamu v MIS, zabezpečuje zverejnenie opravy uznesenia z mestského zastupiteľstva
na webovej stránke mesta, 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.
Opravy uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za prvý polrok 2013 boli vykonané v súlade
s platných Postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne a neboli zistené nedostatky.

2. MESTSKÁ RADA
a) Plnenie splatných uznesení prijatých v 1.polroku 2013
V období 1. polroka 2013 sa konalo šesť zasadnutí Mestskej rady v Trenčíne. Na svojich zasadaniach
mestská rada prijala spolu 138 uznesení pod poradovým číslom 242 až 379, v rámci ktorých bolo
prijatých:
−
−
−
−

v časti MsR odporúča MsZ vziať na vedomie 6 uznesení,
v časti MsR berie na vedomie 4 uznesenia,
v časti MsR odporúča 5 uznesení,
v časti MsR odporúča MsZ určiť, schváliť, zrušiť, zmeniť, uzniesť sa, prijať dar, kúpu
119 uznesení,
− v časti MsR neodporúča MsZ 3 uznesenia,
− v časti MsR neodporúča primátorovi 1 uznesenie.

Z počtu prijatých 5 odporúčacích uznesení boli 4 uznesenia odporúčacieho charakteru primátorovi:
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Zasadnutie MsR zo dňa 7.2.2013
 Uznesenie č. 246
k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie
výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva realizovanej postupom
verejnej súťaže „Výpočtová technika“
MsR odporučila primátorovi mesta
•

doplniť materiál o špecifikáciu a následne predložiť na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Dňa 21.2.2013 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Trenčín primátor mesta v bode „7“ predložil
materiál k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva realizovanej
postupom verejnej súťaže „Výpočtová technika“. Uznesením č. 753 Mestské zastupiteľstvo Trenčín
neschválilo zámer vyhlásiť verejné obstarávanie ...“.
Uznesenie bolo splnené.
Zasadnutie MsR zo dňa 20.2.2013
 Uznesenie č. 269
k Návrhu zmeny organizačnej štruktúry Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o.
MsR odporučila primátorovi mesta
•

schváliť organizačnú štruktúru Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o..
Organizačná štruktúra Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o. bola primátorom mesta schválená a
dňa 1.3.2013 podpísaná.
Uznesenie splnené.
Zasadnutie MsR zo dňa 11.4.2013
 Uznesenie č. 270
k Podmienkam vyhlásenia súťaže na statickú dopravu v Meste Trenčín
MsR odporučila primátorovi mesta

•

prepracovať materiál „Podmienky súťaže na statickú dopravu“ tak, aby v čo najkratšom možnom
termíne bol predložený na zasadnutie Finančnej a majetkovej komisie, Komisie životného
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania a na zasadnutie výborov mestských častí
tak, aby bol pripravený na schválenie na júnové zasadnutie MsZ v Trenčíne.
Dňa 13.6.2013 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Trenčín predložil primátor mesta v bode „19“
materiál k Návrhu na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže „Prenájom pozemkov
a stavieb vo vlastníctve Mesta Trenčín za účelom ich prevádzkovania ako parkovísk“. Uznesením č.
893 Mestské zastupiteľstvo Trenčín schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže „Prenájom
pozemkov ...“.
Uznesenie bolo splnené.
Zasadnutie MsR zo dňa 6.6.2013
 Uznesenie č. 368
k Návrhu na udelenie výnimky z VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo
vlastníctve Mesta Trenčín
MsR odporučila primátorovi mesta
•

schváliť udelenie výnimky z VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo
vlastníctve Mesta Trenčín
Udelenie výnimky bolo primátorom mesta schválené dňa 24.6.2013.
Uznesenie bolo splnené.
Z počtu prijatých 5 odporúčacích uznesení bolo 1 uznesenie odporúčacieho charakteru komisiám:
Zasadnutie MsR zo dňa 7.2.2013
 Uznesenie č. 245
k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie
služieb „Projektová dokumentácia na nájomné byty – Soblahovská ulica, areál za MHSL“
MsR odporučila
•

prerokovať tento materiál v komisiách a až následne ho predložiť na zasadnutie Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva.
Uznesenie zostalo v sledovaní.
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Kontrolou plnenia splatných uznesení Mestskej rady Trenčín z prvého polroka 2013 bolo zistené, že
prijaté splatné uznesenia zo zasadaní mestskej rady boli splnené, Uznesenie č. 245 zostalo
v sledovaní.

b) Plnenie splatných uznesení MsR z roku 2012, ktoré zostali v sledovaní:
Zasadnutie MsR zo dňa 5.4.2012
Uznesenie č. 170, bod C)
k Návrhu Územného plánu Mesta Trenčín a VZN č.1/2012 o Územnom pláne Mesta Trenčín (ÚPN
Mesta Trenčín)
MsR uložila
•

útvaru hlavného architekta uloženie Územného plánu Mesta Trenčín v zmysle § 28 zákona č.50/76
Zb., v znení neskorších predpisov
s tým, že Mestská rada berie na vedomie informáciu o Návrhu nového Územného plánu Mesta
Trenčín a odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať tento materiál najneskôr do konca júna
s tým, že odporúča materiál predložiť ešte raz na zasadnutie v mestskej rade.
Predmetný materiál bol predložený na schválenie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa
12.12.2012 a Uznesením č.683 bol schválený. Uznesenie v časti predloženia materiálu bolo splnené.
V zmysle § 28, ods. 4 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, je orgán územného
plánovania povinný uložiť schválený územný plán do 3 mesiacov odo dňa jeho schválenia. Územný
plán mesta bol mestským zastupiteľstvom schválený dňa 12.12.2012, túto povinnosť teda musí mesto,
ako orgán územného plánovania, splniť do 12.3.2013.
Územný plán bol trvalo uložený na stavebnom úrade – ÚSŽPDI, na Obvodnom úrade – odbore ÚP
a registračný list bol zaslaný na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR listom zo
dňa 19. 2. 2013, č. KPrim/UHA/2013/2126/8158. Ministerstvom bolo prevzaté dňa 25.2.2013.
Uznesenie bolo splnené.
Kontrolou plnenia splatných uznesení Mestskej rady Trenčín z roku 2012 bolo zistené, že prijaté
splatné uznesenie č.170 bolo splnené v celom rozsahu.
c) Opravy uznesení Mestskej rady v Trenčíne za 1. polrok 2013:
V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín sa vykonávajú opravy chýb v uzneseniach Mestskej rady
v súlade s Postupom pri oprave chýb v zneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne, schváleným 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 Mestskej rady 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 prvom polroku 2013 neboli vykonané opravy uznesení Mestskej rady.

7

