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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 II. polrok 2012. 

 
 
 

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  II. polroku 2012. Prekontrolované bolo aj plnenie splatných 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom a  Mestskou radou v I. 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 II. polrok 2012. 

1. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

a) Plnenie splatných uznesení prijatých v II. polroku 2012: 

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. 

Materiál bol predložený na zasadaní MsZ dňa 12.12.2012. Uznesením č. 684 Mestské zastupiteľstvo 
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. 649  
k  Návrhu na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov 
v Meste Trenčín 

MsZ odporučilo primátorovi mesta 

 aby poveril prednostu MsÚ v Trenčíne vypracovaním novelizácie VZN č.3/2002 o podmienkach 
držania psov v Meste Trenčín, v ktorej sa napadnuté články všeobecne záväzného nariadenia 
nahradia ustanoveniami súladnými so zákonom. 

Na zasadnutí MsZ dňa 8.2.2013 bol predložený Návrh VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č.3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín.  
Uznesenie bolo splnené. 
 

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.  
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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. 
Uznesenie zostalo naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra. 
 

b) Plnenie splatných uznesení z I. polroka 2012, ktoré zostali v sledovaní útvaru hlavného 
kontrolóra: 

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 zostalo naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra. 

 
c) Opravy uznesení Mestského zastupiteľstva, ktoré boli vykonané za obdobie II. polroka 2012:  

V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín sa vykonávajú 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. 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 Mestského zastupiteľstva 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.  

Za obdobie II. polroka 2012 bolo vykonaných  7 opráv uznesení Mestského zastupiteľstva. 

 Uznesenie č.337 zo zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2011, oprava vykonaná dňa 
9.11.2012, týkala sa VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku .... Nesprávnosť 
zistil ekonomický útvar, zistenie sa týkalo formálnej chyby (nesprávne uvedené číslo odseku). 
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 Uznesenie č.470 zo zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2012, oprava vykonaná dňa 
29.10.2012. Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej 
chyby (neurčitá formulácia vecného bremena). 

 Uznesenie č.543, bod 2 zo zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 30.7.2012, oprava vykonaná 
dňa 31.8.2012. Nesprávnosť zistil útvar právny, zistenie sa týkalo formálnej chyby (v bode 2 
uznesenia bolo potrebné doplniť schválený pozmeňujúci návrh). 

 Uznesenie č.567 zo zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 21.9.2012, oprava vykonaná dňa 
16.10.2012. Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej 
chyby (pozemok, ktorý je uvedený v GP nie je novovytvorený ale jestvujúci). 

 Uznesenie č.580 C/ zo zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 21.9.2012, oprava vykonaná dňa 
16.10.2012. Zistenie sa týkalo majetko-právneho vysporiadania prenájmu pozemku pod prenosnou 
garážou a prístupu k nej. 

 Uznesenie č.584 zo zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 21.9.2012, oprava vykonaná dňa 
16.10.2012. Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej 
chyby (s účinnosťou do 24.5.2012, má byť podľa odporučenia KAVaVP do 24.5.2015). 

 Uznesenie č.599 zo zasadania Mestského zastupiteľstva dňa 21.9.2012, oprava vykonaná dňa 
16.10.2012. Nesprávnosť zistil zamestnanec útvaru majetku mesta, zistenie sa týkalo formálnej 
chyby – preklepu (nesprávne uvedeného parcelného čísla pozemku). 

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. 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.   
 

2. MESTSKÁ RADA   

a) Plnenie splatných uznesení prijatých v II. polroku 2012: 

Zasadnutie MsR zo dňa 6.9.2012 

Uznesenie č. 230 
k  Návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9, písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. 

MsR odporučila primátorovi mesta 
 vyhlásiť súťaž v zmysle pozmeňujúceho návrhu, presne podľa zákona – zámer priameho prenájmu 

s tým, že budú zadefinované podmienky tak, ako sú uvedené v tejto žiadosti s minimálnou cenou 
podľa VZN a víťazom by mal byť ten, kto splní podmienky (čistota, kamerový systém ...).  

Oznam o vyhlásení priameho prenájmu bol zverejnený v súlade s § 9a ods.2 a ods.9 zákona 
č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v regionálnej tlači (ECHO) dňa 14.9.2012, na úradnej 
tabuli Mesta Trenčín dňa 14.9.2012 a na internetovej stránke mesta (sekcia Predaj a prenájom 
majetku). Podmienky boli zverejnené na webovej stránke Mesta Trenčín (sekcia Predaj a prenájom 
majetku) dňa 14.9.2012. Návrh na prenájom nehnuteľnosti ... bol schválený  Uznesením MsZ č.630 
z 29.11.2012.  
Uznesenie bolo splnené. 
 
Uznesenie č. 238 
k  Návrhu na zmenu Organizačného poriadku Školských zariadení Mesta Trenčín, m.r.o.  

MsR odporučila primátorovi mesta 
 schváliť zmenu Organizačného poriadku Školských zariadení Mesta Trenčín, m.r.o. v zmysle 

predloženého návrhu. 

Zmena  Organizačného poriadku Školských zariadení Mesta Trenčín, m.r.o. bola primátorom mesta 
podpísaná.  
Uznesenie bolo splnené. 
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Uznesenie č. 239 
k  Návrhu  zmeny Organizačnej štruktúry Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín 

MsR odporučila primátorovi mesta 
 schváliť Organizačnú štruktúru Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín v zmysle 

predloženého návrhu. 

Organizačná štruktúra Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín bola primátorom mesta 
podpísaná.  
Uznesenie bolo splnené. 

b) Plnenie splatných uznesení z I. polroka 2012, ktoré zostali v sledovaní útvaru hlavného 
kontrolóra: 

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. 

Územný plán Mesta Trenčín bol predložený na zasadaní 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. 
Uznesenie v časti uloženia ÚPM zostalo naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra. 
 
 
c) Opravy uznesení Mestskej rady, ktoré boli vykonané za obdobie II. polroka 2012:  

 
V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín sa vykonávajú opravy chýb v uzneseniach Mestskej rady 
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. 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. 

Za obdobie II. polroka 2012 boli vykonané 4 opravy uznesení mestskej rady: 

 Uznesenie č.184 z mimoriadneho zasadania Mestskej rady dňa 26.7.2012, oprava bola vykonaná 
dňa 1.10.2012. 

 Uznesenie č.189 z mimoriadneho zasadania Mestskej rady dňa 26.7.2012, oprava bola vykonaná 
dňa 1.10.2012. 

 Uznesenie č.190 z mimoriadneho zasadania Mestskej rady dňa 26.7.2012, oprava bola vykonaná 
dňa 1.10.2012. 
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 Uznesenie č.191 z mimoriadneho zasadania Mestskej rady dňa 26.7.2012, oprava bola vykonaná 
dňa 1.10.2012. 

 
Vyššie uvedené opravy boli vykonané na základe zistenia overovateľa uznesení pána poslanca Ing. 
Pavla Kubečku, člena Mestskej rady, že v predmetných uzneseniach Mestskej rady zo dňa 26.7.2012 
bola chyba, ktorá bola v rozpore predmetných uznesení s § 14, ods.5 Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Pôvodný text v predmetných uzneseniach „MsR neodporúča MsZ schváliť, určiť, zmeniť ....“, bol 
nahradený textom: Mestská rada v Trenčíne neprijala uznesenie. 

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. 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 z mestskej rady prostredníctvom systémového oznamu v MIS, 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.   

 
 
 
 
 


