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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 2. 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 2. polroku 2013.  

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 2. polrok 2013. 

1. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

a) Plnenie splatných uznesení prijatých v 2. polroku 2013: 

V kontrolovanom období  II. polroka 2013 sa konalo 5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
Na svojich zasadaniach mestské zastupiteľstvo prijalo spolu 155 uznesení v druhom polroku 2013 pod 
poradovým číslom 904 až 1058, v rámci ktorých bolo prijatých: 

 v časti MsZ berie na vedomie:  13 uznesení, 

 v časti MsZ berie na vedomie/schvaľuje:  1 uznesenie, 

 v časti MsZ berie na vedomie/žiada:  1 uznesenie, 

 v časti MsZ mení:  4 uznesenia, 

 v časti MsZ  mení/schvaľuje  2 uznesenia, 

 v časti MsZ neurčuje:  2 uznesenia, 

 v časti MsZ nevyhovuje:  2 uznesenia, 

 v časti MsZ potvrdzuje:  2 uznesenia, 

 v časti MsZ poveruje:  1 uznesenie, 

 v časti MsZ ruší:  1 uznesenie, 

 v časti MsZ schvaľuje:  117 uznesení, 

 v časti MsZ schvaľuje/odporúča:  2 uznesenia, 

 v časti MsZ schvaľuje/ruší:  3 uznesenia, 

 v časti MsZ uznáša:  1 uznesenie, 

 v časti MsZ schvaľuje/vyhovuje:  2 uznesenia, 

 v časti MsZ vyjadruje záujem/znepokojenie:  1 uznesenie. 
Z prijatých 155 uznesení v 2. polroku 2013 zostali v sledovaní 2 uznesenia: 

 
Zasadnutie MsZ zo dňa 14.11.2013 
Uznesenie č. 972 
k Návrhu na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
a.s.  
MsZ odporúča primátorovi 

 do 30 dní od platnosti tohto uznesenia v súlade so stanovami TVK zvolať valné zhromaždenie a 
uskutočniť tieto zmeny v prospech Mesta Trenčín ako nezanedbateľného akcionára a zároveň si 
vyžiadať podporu väčšiny valného zhromaždenia vopred, tzn. nad 50%, aby Mesto Trenčín 
podporili v tomto. 

V čase, keď bolo prijaté uznesenie MsZ  č. 972  bolo už zvolané Valné zhromaždenie TVK aj 
s odsúhlaseným programom. Program Valného zhromaždenia sa môže zmeniť iba so súhlasom 
všetkých akcionárov. Členovia Predstavenstva TVK požiadali primátora, aby sa týmto odporúčaním 
MsZ zaoberali v januári 2014. 
Uznesenie zostáva v sledovaní. 
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Zasadnutie MsZ zo dňa 12.12.2013 
Uznesenie č. 1050  
k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2014-2016  
MsZ odporúča primátorovi 

 alebo osobe, ktorá  bude zastupovať vlastnícke vzťahy v AS Trenčín navrhnúť do dozornej rady za 
mesto Trenčín pána Františka Koroncziho poslanca Mestského zastupiteľstva v  Trenčíne. Učiniť 
tak na najbližšom valnom zhromaždení  alebo  na  stretnutí,  kde  sa  zíde   predstavenstvo  
spoločnosti  AS  Trenčín. 

 listom informovať o platnosti tohto uznesenia majiteľov a predstavenstvo AS Trenčín 
 Uznesenie zostáva v sledovaní. 

b) Plnenie splatných uznesení MsZ z  roku 2012, ktoré zostali v sledovaní: 

 
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.  
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 2. polrok 2013: 
 
V II. polroku 2013 neboli vykonané opravy uznesení Mestského zastupiteľstva. 
 
V sledovaní útvaru hlavného kontrolóra zostáva naďalej zostávajúca časť Uznesenia MsZ č. 683, bod 
C. zo zasadnutia MsZ dňa 12.12.2012 k Návrhu Územného plánu Mesta Trenčín, Uznesenie č. 972 zo 
zasadnutia MsZ dňa 14.11.2013 k Návrhu na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti 
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Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.  a Uznesenie č.1050  zo zasadnutia MsZ dňa  12.12.2013 
k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2014-2016.  
 

 
2. MESTSKÁ RADA 

a) Plnenie splatných uznesení prijatých v 2.polroku 2013: 

V kontrolovanom období  II. polroka 2013 sa konali štyri zasadnutia Mestskej rady v Trenčíne, 
z ktorých jedno zasadnutie nebolo uznášaniaschopné pre neprítomnosť potrebného počtu poslancov. 
Na zasadaniach mestská rada prijala spolu 70 uznesení pod poradovým číslom 380 až 449, v rámci 
ktorých bolo prijatých: 

 

 v časti MsR berie na vedomie:  1 uznesenie, 

 v časti MsR berie na vedomie/odporúča MsZ zaoberať sa: 1 uznesenie, 

 v časti MsR neodporúča primátorovi mesta: 1 uznesenie, 

 v časti MsR neodporúča primátorovi mesta schváliť: 1 uznesenie, 

 v časti MsR odporúča: 2 uznesenia, 

 v časti MsR odporúča MsZ priznať/schváliť/uložiť: 1 uznesenie, 

 v časti MsR odporúča MsZ schváliť: 43 uznesení, 

 v časti MsR odporúča MsZ schváliť/zrušiť: 1 uznesenie, 

 v časti MsR odporúča MsZ určiť/schváliť: 9 uznesení, 

 v časti MsR odporúča MsZ vziať na vedomie: 3 uznesenia, 

 v časti MsR odporúča primátorovi: 4 uznesenia, 

 v časti MsR odporúča primátorovi schváliť zmenu: 1 uznesenie, 

 v časti MsR odporúča primátorovi zvolať/predložiť: 1 uznesenie, 

 v časti MsR súhlas s výnimkou z VZN: 1 uznesenie. 
 
Zasadnutia MsR zo dňa 26.11.2013 
Uznesenie č. 423 
k Návrhu na udelenie výnimky z VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín pre Centrum Voľného času v Trenčíne, Východná 9, 911 08 Trenčín 
MsR odporúča primátorovi mesta 

 Udelenie výnimky z VZN. 
Výnimka bola podpísaná primátorom mesta dňa 27.11.2013. 
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 424 
k Návrhu na udelenie výnimky z VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín pre Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 92 50 Trenčín 
na dni: 28.11.2013 od 12.30 do 15.00 – skúška programu, 29.11.2013 od 9.30 do 12.00 – slávnostná 
akadémia 
MsR odporúča primátorovi mesta 

 Udelenie výnimky z VZN. 
Výnimka bola podpísaná primátorom mesta dňa 27.11.2013. 
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 425 
k Návrhu na udelenie výnimky z VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín pre Mgr. Máriu Tichú, bytom Moyzesova 3, Trenčín, organizátora podujatia 
Zóna bez peňazí 
MsR odporúča primátorovi mesta  

 Udelenie výnimky z VZN. 
Výnimka bola podpísaná primátorom mesta dňa 27.11.2013. 
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 426 
k Návrhu na udelenie výnimky z VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín pre Základnú umeleckú školu K. Pádivého v Trenčíne  - štyri hodiny trikrát 
mesačne od 1.12.2013 
MsR odporúča primátorovi mesta 
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 Udelenie výnimky z VZN. 
Výnimka bola podpísaná primátorom mesta dňa 27.11.2013. 
Uznesenie bolo splnené. 
 
Zasadnutia MsR zo dňa 4.12.2013 
Uznesenie č. 447 
k Riešeniu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúceho sa 
v priemyselnej zóne 
MsR odporúča primátorovi mesta  

 zvolať 
Komisiu na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, ktorá určí podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín v priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici 
v Trenčíne s účelom naplnenia kapitálových príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 

 predložiť 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín v priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici v Trenčíne na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Trenčíne na zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2013, prípadne  na prvom 
zasadnutí MsZ v roku 2014. 

Uznesenie zostáva v sledovaní. 
 
b) Plnenie splatných uznesení MsR z I. polroka 2013, ktoré zostali v sledovaní: 
 
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. 
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.  

c) Opravy uznesení Mestskej rady v Trenčíne za 2. polrok 2013: 

V II. polroku 2013 neboli vykonané opravy uznesení Mestskej rady.  
 
V sledovaní útvaru hlavného kontrolóra zostáva 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.“ a Uznesenie č. 447 k  Riešeniu predaja 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúceho sa v priemyselnej zóne. 
 
 


