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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 predkladá hlavný 
kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu 

 
 

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a  Mestskej rady v Trenčíne  
do obdobia jej zrušenia (nezriadenia) za 1. polrok 2015. 

 
 

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín kontroloval plnenie splatných uznesení, ktoré boli prijaté 

Mestským zastupiteľstvom a  Mestskou radou - do obdobia jej zrušenia,  v 1. polroku 2015. Splatné 

uznesenia boli kontrolované 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. Kontrolované boli aj opravy uznesení Mestského zastupiteľstva v 1. polroku 2015 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 

s cieľom zabezpečenia formálno-právnej čistoty.  

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly postupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon 

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  

Smernica primátora Mesta Trenčín č. 12/2010 o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolór Mesta 

Trenčín.   

1. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva od 28.11.2014, kedy sa konalo ustanovujúce zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, neboli súčasťou Správy o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne za 2.polrok 2014.  

V období od 28.11.2014 do 31.12.2014 sa konali 2 zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne a to: 

 ustanovujúce zasadnutie MsZ dňa 28.11.2014, na ktorom bolo prijatých 5 uznesení, s poradovým 

číslom 1 – 5  a 

 zasadnutie MsZ dňa 18.12.2014, na ktorom bolo prijatých 14 uznesení, s poradovým číslom 6 – 

19. 

Spolu bolo prijatých 19 uznesení, s poradovým číslom  1 – 19, v rámci ktorých bolo prijatých:  

 v časti MsZ schvaľuje:  5 uznesení  

 v časti MsZ berie na vedomie, konštatuje:   6 uznesení, 

 v časti MsZ určuje, schvaľuje, súhlasí, ruší:  5 uznesení, 

 v časti MsZ zriaďuje, volí:  3 uznesenia.  

 

Plnením prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ dňa 28.11.2014 bolo zistené, že: 

 Uznesením MsZ č. 3, písm. B/ bolo zrušené Uznesenie MsZ č. 1, písm. C/ zo dňa 21.12.2010 

v platnom znení (poverenie sobášiacich poslancov). 

 

Uznesením MsZ č. 1367  II. zo zasadnutia MsZ dňa 28.10.2014 bolo s účinnosťou od 1.1.2015 

zrušené Uznesenie MsZ č. 782 zo dňa 18.4.2014 (prenájom nehnuteľností - pozemku pre Strednú 

odbornú školu obchodu a služieb) z dôvodu, že pozemok bol predmetom zámeny medzi Mestom 

Trenčín a TSK, nájomná zmluva  bola ukončená k termínu 31.12.2014.  

V období  1. polroka 2015 sa konalo  5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, a to: 

 zasadnutie MsZ dňa 20.1.2015, na ktorom bolo prijatých 17 uznesení, s poradovým číslom 20 – 

36, 

 zasadnutie MsZ dňa 25.2.2015, na ktorom bolo prijatých 33 uznesení, s poradovým číslom 37 – 

69, 



3 

 

 zasadnutie MsZ dňa 18.3.2015, na ktorom bolo prijatých  37 uznesení, s poradovým číslom 70 – 

106, 

 zasadnutie MsZ dňa 22.4.2015, na ktorom bolo prijatých 31 uznesení, s poradovým číslom 107 – 

137, 

 zasadnutie MsZ dňa 13.5.2015, na ktorom bolo prijatých 19 uznesení, s poradovým číslom 138 – 

156.  

Spolu bolo prijatých 137 uznesení  s poradovým číslom 20 – 156,  v rámci ktorých bolo prijatých:  

 v časti MsZ schvaľuje:  37 uznesení  

 v časti MsZ berie na vedomie:  12 uznesení, 

 v časti MsZ schvaľuje, určuje, ruší, berie na vedomie, deklaruje, mení, odvoláva, poveruje, menuje, 

vyhlasuje, splnomocňuje, ukladá, zriaďuje, vymedzuje, vyslovuje dáva,  žiada:   81  uznesení, 

 v časti MsZ ruší/odporúča primátorovi:   1 uznesenie, 

 v časti MsZ odporúča/mení:  1  uznesenie, 

 v časti MsZ menuje:  1 uznesenie, 

 v časti MsZ súhlasí:  4 uznesenia. 

 

a) Plnenie splatných uznesení, prijatých na zasadaniach Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

v 1. polroku 2015. 

 

Z prijatých uznesení za prvý polrok 2015 bolo jedno uznesenie odporúčacieho charakteru primátorovi, 

jedno uznesenie charakteru splnomocnenia primátora a ukladacieho charakteru prednostovi a jedno 

uznesenie odporúčacieho charakteru útvaru hlavného architekta, a to: 

 

Zasadnutie MsZ dňa 20.1.2015 

 Uznesenie č. 23  

 k Návrhu na zrušenie (nezriadenie) Mestskej rady v Trenčíne 

MsZ v Trenčíne  

1. zrušilo (nezriadilo) Mestskú radu v Trenčíne ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán 

2. odporučilo  

primátorovi Mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne vykonaním revízie 

predpisov schválených mestským zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú postavenia a činnosti mestskej rady 

a predložil ich úpravu, resp. zrušenie na schválenie mestskému zastupiteľstvu na niektorom 

z najbližších zasadnutí MsZ. 

Plnenie uznesenia: 

Primátor mesta predložil Návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne 

záväzné nariadenia v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. VZN 

č.3/2015 bolo schválené poslancami na zasadnutí MsZ dňa 25.2.2015, Uznesením č.40. 

Uznesenie bolo naplnené.  

 

 Uznesenie č. 35  

 k Vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

MsZ v Trenčíne  

5. splnomocnilo  

primátora mesta Trenčín vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok 

jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.  

6. uložilo 

prednostovi mestského úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

Plnenie uznesenia: 

S účinnosťou od 1.3.2015 bolo vydané Rozhodnutie primátora Mesta Trenčín č. 2/2015 o menovaní 

komisie na otváranie obálok – Voľba hlavného kontrolóra Mesta Trenčín. 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta od 

13.2.-4.3.2015, na webovej stránke mesta dňa 16.2.2015. 

Uznesenie bolo naplnené.  
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Zasadnutie MsZ dňa 18.3.2015 

 Uznesenie č. 106  

 k Zmenám a doplnkom č. 1 k Územnému plánu mesta Trenčín – doplnenie podnetu na zmenu 

funkčného využitia lokality - bývalé futbalové ihrisko Biskupice.  

MsZ v Trenčíne  

a)  odporučilo  

Útvaru hlavného architekta mesta Trenčín pri obstaraní Zmien a doplnkov č.1 k Územnému plánu 

mesta Trenčín v zmysle § 30-31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Doplnenie podnetu na zmenu funkčného 

využitia lokality bývalého futbalového ihriska Biskupice – vlastník TJ Jednota Bratislava OZ – 

k  Zmenám a doplnkom č. 1 k ÚPN mesta Trenčín  

b)  zmenilo  

Podnety na Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu mesta Trenčín, ktoré boli zobrané na 

vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1143 zo dňa 24.03.2014 tak, že 

nasledujúci text:  

„Zmena funkčného využitia v lokalite futbalového ihriska v Tr. Biskupiciach, z UO 02A na UB 06, 

vlastník TJ Jednota Bratislava ▪ Zmenu FV žiadali už pri procese tvorby platného ÚPN, vzhľadom 

k  uzneseniam orgánov mesta pri spracovaní nemohol vlastník túto zmenu vykonať a uplatniť. 

Nakoľko je problémovou lokalitou, je nutné o nej rokovať. ▪ Odborné hľadisko Aurex a ÚHA – 

zmena je možná. ▪ Stanovisko špeciálnej komisie a VMČ STRED – s navrhovanou zmenou FV 

nesúhlasia, do procesu nebude zaradená.“  

sa nahradil textom:  

„Zmena funkčného využitia v lokalite futbalového ihriska v Tr. Biskupiciach, z UO 02A na UB 06, 

vlastník TJ Jednota Bratislava ▪ Zmenu FV žiadali už pri procese tvorby platného ÚPN, vzhľadom 

k  uzneseniam orgánov mesta pri spracovaní nemohol vlastník túto zmenu vykonať a uplatniť. 

Nakoľko je problémovou lokalitou, je nutné o nej rokovať. ▪ Odborné hľadisko Aurex a ÚHA – zmena je 

možná. ▪ Zmena do procesu bude zaradená.“ 

Plnenie uznesenia: 

Zmena ÚPN bola zaradená do procesu Zmien a doplnkov č.1. 

Uznesenie je v plnení.  

 

Plnením prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ dňa 20.1.2015 bolo zistené, že: 

 Uznesením MsZ č. 26 sa zmenilo Uznesenie MsZ č. 910 zo dňa 22.7.2013 (prijatie daru do 

vlastníctva Mesta Trenčín od SR – Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica)  tak, 

že sa pôvodné uznesenie zrušilo a nahradilo sa novým textom. 

 Dodatok č. 5 k Štatútu MSHL, m.r.o, Trenčín (Uznesenie č. 33) a  Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine 

MHSL, m.r.o. Trenčín (Uznesenie č. 32) bol primátorom mesta podpísaný dňa 21.1.2015.  

 Uznesením MsZ č. 34 sa zmenilo Uznesenie MsZ č. 3, písm. A/, bod 3. zo dňa 28.11.2014 (určenie 

sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov mimo sobášnej miestnosti 

a sobášneho dňa) tak, že bod 3. sa nahradil novým textom. 

Plnením prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ dňa 25.2.2015 bolo zistené, že: 

 Uznesením MsZ č. 39, bod 2 bolo zrušené Uznesenie MsZ č. 922 zo dňa 19.9.2013 (k  povereniu 

poslancov MsZ, ktorí budú oprávnení zvolať a viesť zasadnutia MsZ). 

 Uznesením MsZ č. 40, bod 2 bol zrušený Rokovací poriadok Mestskej rady v Trenčíne. 

 Uznesením MsZ č. 55, bod II. bolo zrušené Uznesenie MsZ č. 12 zo dňa 18.12.2014 (uzatvorenie 

Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín 

pre Západoslovenskú distribučnú a.s.) z dôvodu, že nedošlo k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej 

zmluve na zriadenie vecného bremena, nakoľko Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava ako 

oprávnený z vecného bremena dá platiteľovi – MIBL, s.r.o. Trenčín súhlas k prekládke 

inžinierskych sietí až po zapísaní vecného bremena v katastri nehnuteľností. 

 Dodatok č. 6 k Štatútu MSHL, m.r.o, Trenčín (Uznesenie MsZ č. 68) nadobudol platnosť a účinnosť 

dňom 1.3.2015, okrem bodu 2.37, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.4.2015. Dodatok č.8 

k Zriaďovacej listine MHSL, m.r.o. Trenčín (Uznesenie MsZ č. 69) nadobudol platnosť a účinnosť 

dňom 1.3.2015, okrem bodu 5.37, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.4.2015. 

Plnením prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ dňa 18.3.2015 bolo zistené, že: 

 Uznesením MsZ č. 79, bod B/ bolo zrušené s účinnosťou odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností Uznesenie MsZ č. 318 zo dňa 15.12.2011 (k návrhu na prenájom 
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pozemkov pre MUDr. Miroslava Benca s manželkou JUDr. Jarmilou Bencovou) z dôvodu, že 

MUDr. Miroslav Benca a oprávnení dediči po MUDr. Jarmile Bencovej – Ing. Ingrid Hanusková a 

 Dagmar Kubíková predmetné pozemky kupujú do podielového spoluvlastníctva. 

Plnením prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ dňa 22.4.2015 bolo zistené, že: 

 Uznesením MsZ č. 128 bolo s účinnosťou od 23.9.2914 zrušené Uznesenie MsZ č. 1324 zo dňa 

23.9.2014 (k návrhu na prenájom pozemku na Rázusovej ulici pre DUKYS s.r.o. Trenčín) 

z dôvodu, že spoločnosť DUKYS, s.r.o., v súlade s uznesením MsZ, bola opakovane vyzvaná na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy a vzhľadom k  tomu, že na predmetné výzvy spoločnosť DUKYS, 

s.r.o. nereagovala a teda nedošlo k  naplneniu uznesenia MsZ.  

 Uznesením MsZ č. 129 bolo s účinnosťou od 25.2.2015 zrušené Uznesenie MsZ č. 52 zo dňa 

25.2.2015 (k návrhu na prenájom majetku – zábradlia, nachádzajúcom sa na chodníku na 

Partizánskej ulici pre Slovenskú poštu, a.s. Košice) z dôvodu, že útvar majetku mesta Slovenskú 

poštu, a.s. vyzval na uzatvorenie nájomnej zmluvy a listom zo dňa 18.03.2015 Slovenská pošta, 

a.s. oznámila, že k uzatvoreniu nájomnej zmluvy nepristúpi. 

 

Prijaté splatné uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva z 1. polroka 2015 a to Uznesenie 

č. 23 a Uznesenie č.35 zo dňa 20.1.2015 boli naplnené, Uznesenie č. 106 zo dňa 18.3.2015 je 

v plnení.  

 

 

b) Plnenie splatných uznesení, prijatých na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

ktoré zostali v sledovaní z predchádzajúcich období. 

 

Zasadnutie MsZ dňa 12.12.2012 

 Uznesenie č. 683, bod C. 

 k Návrhu Územného plánu Mesta Trenčín  

MsZ uložilo 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 znel:  

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. 

Plnenie uznesenia: 

Územný plán mesta bol mestským zastupiteľstvom schválený dňa 12.12.2012 a 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 naplnené.  

Útvar hlavného architekta nemohol do 30.6.2014 predložiť na vedomie Mestskému zastupiteľstvu 

víťaznú Urbanistickú štúdiu centrálnej mestskej zóny, ktorá bola výsledkom medzinárodnej 

urbanistickej súťaže z tohto dôvodu: 

Medzinárodná urbanistická súťaž bola vypísaná v januári 2014, vyhodnotená bola v máji 2014. 

Medzinárodná odborná porota vyhodnotila 59 súťažných návrhov, ktoré prišli z viac ako 15 krajín 
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sveta. Okrem 20 slovenských tímov sa o ceny uchádzali aj tímy z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, 

Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj 

Indonézie a Číny a USA. Oficiálne výsledky súťaže :   

1.cena         

Mandaworks AB + Hosper Sweden AB / Stockholm (Švédsko)  

„Tracing Trencin" / „Stopy Trenčína“ 

2.cena         

kolektív autorov / Bratislava (SK) 

Autori / spoluautori :  Martin Berežný - BAAR, Daniel Šubín, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin 

Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová /  "Trenčín-voda-život"   

3.cena  

APROX architects / Bratislava (SK) 

Autori / spoluautori :  Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter Dolinajec, Branislav Groch, Marián 

Kriššák, Ján Vykroč, Milan Skýva 

Špeciálna cena   

Marko&Placemakers / London (UK) + GutGut / Bratislava (SK) 

Autori / spoluautori: Igor Marko, Lukáš Kordík, Roman Žitňanský, Michal  Marcinov, Branislav 

Machala, Petra Havelská, Štefan Polakovič "Pohodové mesto"  

Špeciálna cena 

Siebert+Talaš, spol.s r.o. / Bratislava (SR) 

Autori / spoluautori: Matej Siebert, Roman Talaš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan  Škorupa, Martin 

Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodníková. 

Vzhľadom na to, že ani jeden návrh v súťaži nebol taký, aby sa dal kompletne prevziať ako podklad 

územného plánu centrálnej mestskej zóny, porota vyberala návrhy aj s prihliadnutím na to, aby sa dal 

vytvoriť vhodný výsledný kompilát pre celé riešené územie. Urbanistická súťaž v Trenčíne bola ideová, 

autorsky nastavená tak, že mesto s piatimi ocenenými autormi uzavrie licenčné zmluvy, na základe 

ktorých bude mesto s návrhmi ďalej pracovať pri tvorbe územného plánu centrálnej mestskej zóny. 

Proces participatívneho plánovania Trenčín si Ty teda bude ďalej pokračovať, samozrejme aj s ďalšou 

účasťou laickej aj odbornej verejnosti. V roku 2015 mesto plánuje vytvoriť urbanistickú štúdiu na 

základe ocenených návrhov. Pred uplatnením finálnych rozhodnutí pri jej tvorbe prejdú ešte víťazné 

práce okrem odborných analýz, ktoré boli spracované do septembra 2014, v spolupráci so 

švajčiarskou a bratislavskou univerzitou, aj širokou odbornou aj verejnou diskusiou, začiatok ktorej bol 

plánovaný na september 2014. 

Uznesenie v časti predloženia víťaznej Urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny, ktorá 

bola výsledkom medzinárodnej urbanistickej súťaže na vedomie Mestskému zastupiteľstvu do 

30.6.2014 nenaplnené. 

Dňa 24.3.2014 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol predložený materiál Podnety na Zmeny 

a doplnky č.1 k Územnému plánu Mesta Trenčín. Uznesením č. 1143 Mestské zastupiteľstvo zobralo 

na vedomie Podnety na Zmeny a doplnky č.1 k ÚPN Mesta Trenčín – textová časť a tabuľková časť. 

V súčasnosti sú spracovávané. 

Uznesenie v časti predloženia súborov podnetov na Zmeny a doplnky č.1 ÚPN bolo  naplnené. 

 

Zasadnutie MsZ dňa 14.11.2013 

 Uznesenie č. 972, písm. c) 

 k Návrhu na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, a.s.  

MsZ odporučilo 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. 

Plnenie uznesenia: 

Uznesenie MsZ č. 972, písm. c) bolo zrušené Uznesením MsZ č. 13 zo dňa 18.12.2014. 

Uznesenie bolo zrušené. 

 

Zasadnutie MsZ dňa 12.12.2013 

 Uznesenie č. 1050, bod 1.  

 k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2014-2016  
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MsZ odporučilo primátorovi 

a) 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. 

b) Listom informovať o platnosti tohto uznesenia majiteľov a predstavenstvo AS Trenčín. 

Plnenie uznesenia: 

Uznesenie MsZ č. 1050, bod 1. bolo zrušené Uznesením MsZ č. 13 zo dňa 18.12.2014. 

Uznesenie bolo zrušené. 

 

Zasadnutie MsZ dňa 24.6.2014 

 Uznesenie č. 1217  

 k Rokovaniu o situácii v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 

MsZ žiadalo primátora mesta  

ako štatutárneho zástupcu mesta Trenčín, aby požiadal do 5 pracovných dní v zmysle časti IV., čl. II., 

ods. 2.5., písm. b) Stanov TVK o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom 911 01 Trenčín, ul. 1. mája č. 11, IČO 36 302 724 

(TVK, a.s.) v lehote uvedenej v cit. ust. Stanov TVK, a.s. s týmto programom: 

1.) Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia 

2.) Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia 

3.) Odvolanie člena dozornej rady vykonávajúceho funkciu predsedu dozornej rady 

4.) Voľba člena dozornej a predsedu dozornej rady 

5.) Odvolanie člena predstavenstva vykonávajúceho funkciu predsedu predstavenstva 

6.) Voľba člena predstavenstva a predsedu predstavenstva 

7.) Rôzne 

8.) Záver 

Dôvodom zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia je splnenie uznesení Mestského 

zastupiteľstva Trenčín č. 972/2013 a č. 1153/2014, najväčšieho akcionára spoločnosti, ohľadom 

personálneho preobsadenia v orgánoch spoločnosti. 

Plnenie uznesenia: 

Uznesenie MsZ č. 1217 bolo zrušené Uznesením MsZ č. 13 zo dňa 18.12.2014. 

Uznesenie bolo zrušené. 

 

Splatné Uznesenie MsZ č.  683 bod C zo dňa 12.12.2012 v časti predloženia víťaznej Urbanistickej 

štúdie centrálnej mestskej zóny, ktorá bola výsledkom medzinárodnej urbanistickej súťaže, na 

vedomie mestskému zastupiteľstvu do 30.6.2014 bolo nenaplnené a zostalo naďalej v sledovaní 

útvaru hlavného kontrolóra. Uznesenia MsZ  č. 972, písm. c) zo dňa 14.11.2013,  č. 1050 bod 1 zo 

dňa 12.12.2013 a  č. 1217 zo dňa 24.6.2014 boli zrušené. 

 

 

c) Opravy uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 1. polrok 2015 

V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín sa vykonávali opravy chýb v uzneseniach Mestského 
zastupiteľstva v súlade s Postupom pri oprave chýb v uzneseniach 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. 40, bod 6 zo dňa 
25.2.2015. K zabezpečeniu jednotnej aplikácie tohto postupu bol vydaný Príkaz prednostu Mestského 
úradu v Trenčíne č. 13/2007 s účinnosťou od 1.9.2007 v platnom znení.   
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne Uznesením č. 40, bod 1 zo dňa 25.2.2015 schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2015, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne 
záväzné nariadenia v súvislosti so zrušením (nezriadením) mestskej rady. 
V bode  6  Uznesenia č. 40 zo dňa 25.2.2015 schválilo mestské zastupiteľstvo novelizáciu Postupu pri 
oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Účinnosť nadobudla dňom jej 
schválenia. 
Účelom postupu pri oprave chýb v uzneseniach mestského zastupiteľstva bolo zabezpečenie 
formálno-právnej čistoty, ako aj zjednodušenie opravného procesu pri odstraňovaní chýb v týchto 
uzneseniach, keďže v procese prípravy, prerokovávania a  prijímania uznesení mestského 
zastupiteľstva mohlo dôjsť k chybám, spôsobeným nesprávnym písaním, počítaním a  inými zrejmými 
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nesprávnosťami, ktoré mohli mať alebo nemali vplyv na pôvodný zámer, schválený príslušným 
uznesením na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov.  

 

V období  1. polroka 2015 bolo vykonaných 7 opráv uznesení Mestského  zastupiteľstva: 

 Uznesenie č.1375 por. č. 1/ zo zasadania MsZ dňa 28.10.2014, oprava bola vykonaná dňa 

19.2.2015. V uvedenom uznesení MsZ v Trenčíne bola formálna chyba týkajúca sa podlomenia 

novovytvorených parciel. K chybe došlo opravou údajov na GP pri jeho overovaní okresným 

úradom, katastrálnym odborom.   

 Uznesenie č. 287 zo zasadania MsZ dňa 24.11.2011, oprava bola vykonaná dňa 12.3.2015. 

V uvedenom uznesení MsZ v Trenčíne bola formálna chyba, nesprávne podlomenie parciel, 

nesprávne číslo geometrického plánu a nesprávny dátum vyhotovenia geometrického plánu, ku 

ktorej došlo tým, že pri uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve sa vychádzalo z pôvodného 

geometrického plánu, ktorý nebol vložený na zápis do katastra nehnuteľností a po porealizácii 

stavby „Komunikácia pre peších“ bol vypracovaný nový geometrický plán, ktorý bude súčasťou 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

 Uznesenie č. 288 zo zasadania MsZ dňa 24.11.2011, oprava bola vykonaná dňa 12.3.2015. 

V uvedenom uznesení MsZ v Trenčíne bola formálna chyba, nesprávne podlomenie parciel, 

nesprávne číslo geometrického plánu a nesprávny dátum vyhotovenia geometrického plánu, ku 

ktorej došlo tým, že pri uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve sa vychádzalo z pôvodného 

geometrického plánu, ktorý nebol vložený na zápis do katastra nehnuteľností a po porealizácii 

stavby „Komunikácia pre peších“ bol vypracovaný nový geometrický plán, ktorý bude súčasťou 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

 Uznesenie č. 45 zo zasadania MsZ dňa 25.2.2015, oprava bola vykonaná dňa 20.3.2015. 

V uvedenom uznesení MsZ v Trenčíne  bola formálna chyba, pri C-KN parc.č. 973/8 bol nesprávne 

uvedený druhu pozemku – zastavané plochy a nádvoria, pričom na liste vlastníctva č.1 bol 

uvedený druh pozemku – záhrady. 

 Uznesenie č. 75 zo zasadania MsZ dňa 18.3.2015, oprava bola vykonaná dňa 25.3.2015. 

V uvedenom uznesení MsZ v Trenčíne  bola formálna chyba, nesprávne uvedené, že kupujúci 

nadobúdajú nehnuteľnosť každý v podiele jedna  polovica, ku ktorej došlo tým, že kupujúci uviedli 

nesprávne svoje údaje a vzhľadom k tomu, že sú manželia a nemajú rozdelené BSM, nehnuteľnosť 

musia nadobudnúť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 Uznesenie č. 121, por. č. 1, bod 1.1 a por. č . 2, bod 2.1 zo zasadania MsZ dňa 22.4.2015, oprava 

bola vykonaná dňa 4.5.2015. V uvedenom uznesení MsZ v Trenčíne  vznikla formálna chyba, 

týkajúca sa priezviska nájomníčky.  

 Uznesenie č. 84 časť A/ bod III. a časť B/ por. č. 19/ a 29/ zo zasadania MsZ dňa 18.3.2015, 

oprava bola vykonaná dňa 1.6.2015. V uvedenom uznesení MsZ v Trenčíne  boli formálne chyby, 

týkajúce sa špecifikácie nehnuteľnosti uvedenej v časti A/ bod III. a špecifikácie pozemkov 

uvedených v časti B/ por. č. 19/ a 29/. 

 

Uvedené Opravy uznesení mestského zastupiteľstva nemali vplyv na pôvodný zámer schválený 

príslušným uznesením a 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 zabezpečil zverejnenie informácie o  oprave uznesenia mestského 

zastupiteľstva prostredníctvom systémového oznamu v MIS, zabezpečil zverejnenie opravy uznesenia 

z mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta.  

Opravy uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za 1.   polrok 2015 boli vykonané v súlade 

s platným Postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne.  

 

V sledovaní útvaru hlavného kontrolóra naďalej zostalo plnenie Uznesenia č. 106 zo dňa 18.3.2015  a  

plnenie časti Uznesenia MsZ č. 683 bod C zo dňa 12.12.2012.  
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2. MESTSKÁ RADA 

V období do 20.1.2015 sa nekonalo zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne a teda neboli prijaté  splatné 
uznesenia mestskej rady. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 20.1.2015 bol 
primátorom Mesta Trenčín predložený návrh na zrušenie (nezriadenie) Mestskej rady v Trenčíne.  
Zákon č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  v § 14 ods. 1 určuje: 
„Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z  poslancov, ktorých volí 
obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo 
kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“   
Zákon teda zakotvuje zásadu, podľa ktorej je mestská rada fakultatívnym orgánom mestského 
zastupiteľstva, t.j. orgánom, ktorý sa nemusí zriadiť. V predloženej dôvodovej správe boli uvedené 
zákonné vymedzenia postavenia mestskej rady ako nesamostatného orgánu, ktorý nerozhoduje, len 
odporúča a  zaujíma stanovisko. Nikdy nemôže rozhodovať samostatne o tých veciach a v tých 
oblastiach, ktoré patria do výhradnej právomoci zastupiteľstva a primátora. 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne Uznesením č. 23, bod 1 zo dňa 20.1.2015 zrušilo (nezriadilo) 
Mestskú radu v Trenčíne ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán.  
V bode 2 Uznesenia č. 23 odporučilo primátorovi Mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského 
úradu v  Trenčíne vykonaním revízie predpisov schválených mestským zastupiteľstvom, ktoré sa týkali 
postavenia a činnosti mestskej rady a predložil ich úpravu, resp. zrušenie na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu na niektorom z najbližších zasadnutí Mestského zastupiteľstva v  Trenčíne. 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 25.2.2015 bol primátorom Mesta Trenčín 
predložený návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Trenčín č.3/2015, ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zrušením (nezriadením) mestskej 
rady a návrh novelizácie niektorých noriem súvisiacich so zrušením (nezriadením) mestskej rady. 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne Uznesením č. 40, bod 1 zo dňa 25.2.2015 schválilo VZN č.3/2015, 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v zmysle predloženého návrhu, 
ktorý tvoril prílohu k tomuto uzneseniu.  
V bode 2 Uznesenia č. 40 Mestské zastupiteľstvo Trenčín zrušilo Rokovací poriadok Mestskej rady 
v Trenčíne.  
Zrušením Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne bol zrušený aj článok 6 – Plnenie 
a kontrola uznesení Mestskej rady, ktorú zabezpečoval hlavný kontrolór mesta predložením správy 
o plnení uznesení. 

Ku dňu  20.1.2015 zostali v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra mesta 2 splatné uznesenia z prvého 
a druhého polroka 2013 a to:   

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. 
Plnenie uznesenia: 
Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne prerokovala uvedené uznesenie na svojom zasadaní konaného dňa 11.2.2013 s tým, že 
komisia informáciu o podlimitnej zákazke „Výstavba nájomných bytov v areáli MHSL“ – komisia berie 
na vedomie, požaduje aktualizáciu poradovníka čakateľov na mestské nájomné byty a žiada doplniť 
informáciu, koľkí z uchádzačov spĺňajú podmienku získania bytov financovaných z prostriedkov ŠFRB. 
Po predložení požadovaných informácií sa komisia k bodu vráti.  
Komisia finančná a majetková pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne prerokovala dňa 27.8.2013 
informáciu o stave projektu v bode 2 „Nájomné byty pre mesto Trenčín“. Stanovisko komisie – berie na 
vedomie správu o možnosti nadobudnutia nájomných bytov mestom Trenčín formou kúpy. 
Komisia Sociálnych vecí a verejného poriadku materiál k uzneseniu č. 245 Mestskej rady 
neprerokovala s odvolaním, že táto povinnosť patrí komisii finančnej a majetkovej a komisii životného 
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Komisia Sociálnych vecí a verejného poriadku 
má v kompetencii len prideľovanie bytov a nie výstavbu.  
Návrh rozpočtu na rok 2014 predkladaný v roku 2013  obsahoval investičnú akciu „Výstavba 
nájomných bytov v areáli MHSL“, ktorou malo byť zabezpečené obslúženiu areálu MHSL 
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infraštruktúrou. Tento návrh bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2013 pri 
schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 pozmeňovacími návrhmi poslancami zmenený a v rozpočte táto 
investičná akcia nefigurovala. 
Uznesenie nenaplnené. 
 
Zasadnutie 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 Mestského zastupiteľstva v roku 2014. 

Plnenie uznesenia: 
Na mimoriadnom zasadnutí Mestskej rady Trenčín dňa 21.8.2014 bol predložený návrh na zrušenie 
predmetného uznesenia. Mestská rada v Trenčíne Uznesením č. 591 zo dňa 21.8.2014 zrušila 
Uznesenie MsR č. 447 zo dňa 4.12.2013. 
Uznesenie bolo zrušené. 
 
V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín sa vykonávali 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. 40 zo dňa 25.2.2015. 
K zabezpečeniu jednotnej aplikácie tohto postupu bol vydaný Príkaz prednostu Mestského úradu 
v Trenčíne č. 13/2007 s účinnosťou od 1.9.2007 v platnom znení.   
Účelom postupu pri oprave chýb v uzneseniach bolo 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 mohlo dôjsť k chybám spôsobeným 
nesprávnym písaním, počítaním a inými zrejmými nesprávnosťami, ktoré mohli mať alebo nemali 
vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek 
práv alebo povinností dotknutých subjektov.  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne Uznesením č. 40, bod 1 zo dňa 25.2.2015 schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2015, ktorým  sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne 
záväzné nariadenia v súvislosti so zrušením (nezriadením) mestskej rady. 
V bode 6 Uznesenia č. 40 zo dňa 25.2.2015 schválilo novelizáciu Postupu pri oprave chýb 
v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Účinnosť nadobudlo dňom jej schválenia. 
V období  do 20.1.2015  neboli  vykonané žiadne opravy uznesení mestskej rady. 
 
 

 

 


