
 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA  TRENČÍN 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo                                                                                            Trenčín, 21.9.2012 
v Trenčíne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S p r á v a 
 
 

o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne  
za I. polrok 2012 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                  Návrh na uznesenie: 
 
Ing. Libuša  Zigová             Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
hlavný kontrolór mesta                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                              b e r i e   n a   v e d o m i e                                                                                                                                                                                                                                            
 

Správu o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne  
za I. polrok 2012 
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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 I. polrok 2012. 

 
 

 
Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín kontroloval plnenie uznesení, ktoré boli prijaté Mestským 
zastupiteľstvom a  Mestskou radou v  I. polroku 2012 a plnenie uznesení z roku 2011, ktoré boli 
v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra. Zároveň boli kontrolované opravy uznesení Mestského 
zastupiteľstva a Mestskej rady 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 I. polrok 2012. 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  –  plnenie splatných uznesení za I. polrok 2012 

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. 
Lehota na splnenie:  najbližšie zasadnutia MsZ. 
Uznesenie v sledovaní. 

Zasadnutie MsZ zo dňa 14.6.2012 
Uznesenie č. 457 
k Prerokovaniu zámeru Mesta Trenčín predať nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve mesta – stavby 
Zimného štadióna Pavla Demitru, na ulici Považská súp.č. 1705 – 2.časť – prerokovanie technického 
stavu Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 
MsZ žiada primátora 
 o bezodkladné zabezpečenie odstránenia závad zistených v rámci revíznej správy, prípadne 

navrhnúť zmenu rozpočtu a tým zabezpečiť minimálne prevádzku zimného štadióna na ďalšiu 
jednu sezónu. 

Uznesenie splnené. 
Uznesením č. 537 bod A a B zo dňa 30.7.2012 MsZ schválilo zmenu programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2012 v zmysle predloženého materiálu s pozmeňovacím návrhom a  schválilo 
uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Hokejovým klubom Dukla Trenčín, a.s.. 

Zasadnutie MsZ zo dňa 22.6.2012 
Uznesenie č. 461, bod E 
MsZ žiada primátora 
 aby zabezpečil vykonanie zmien týkajúcich sa zloženia dozornej rady spoločnosti Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a.s. po prijatí tohto uznesenia v obchodnom registri. 
Uznesenie splnené. 
Výpis z Obchodného registra zo dňa 10.9.2012. 

Plnenie uznesení z roku 2011: 
Zasadnutie MsZ  zo dňa 16.6.2011 
Uznesenie č. 137, bod B/ 
K Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2010  
MsZ uložilo prednostovi MsÚ 
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 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.  
Uznesenie splnené.  
Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2011 bol predložený na zasadanie Mestského zastupiteľstva 
dňa 22.6.2012 v prílohe v členení a štruktúre v zmysle § 16 ods.5 vyššie citovaného zákona.  
 
 
Kontrola dodržiavania Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestského zastupiteľstva   

V kontrolovanom období I. polroku 2012 boli vykonané 4 opravy uznesení MsZ (č.321, č.364, č.365, 
č.422), týkajúce sa prenájmu nehnuteľností – pozemkov (uznesenie č.321), prenájmu časti pozemku 
(uznesenie č.422), prevodu majetku – zámeny pozemkov (uznesenie č.364) a prevodu majetku – 
zámeny nehnuteľnosti (uznesenie č. 365). Nesprávnosť zistil útvar majetku mesta, zistenia sa týkali 
formálnych chýb. Opravy 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. 
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 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.   
 

MESTSKÁ RADA  –  plnenie splatných uznesení za I. polrok 2012 

Zasadnutie MsR zo dňa 2.2.2012 
Uznesenie č. 130, bod 2)  
k Návrhu na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín  
MsR odporučila 
 priložiť stanovisko Krajského pamiatkového úradu, nové stanovisko Útvaru stavebného, životného 
prostredia, dopravy a investícií a stanovisko VMČ k materiálu do zastupiteľstva. Lehota na splnenie:  
najbližšie zasadnutie MsZ. 
Uznesenie splnené. 
Na zasadnutí MsZ dňa 16.2.2012 bol predložený doplnený Návrh na predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Trenčín pre Synot Gastro Slovakia s.r.o.. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 352 
zo dňa16.2.2012 schválilo predložený návrh. 

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. 
Lehota na splnenie:  najbližšie zasadnutie MsR. 
Predmetný materiál nebol doteraz predložený na zasadnutie Mestskej rady ani na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Uznesenie v sledovaní. 
 
V kontrolovanom období I. polroka 2012 neboli vykonané žiadne opravy v uzneseniach Mestskej rady 
v Trenčíne.   

 


