Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 07. novembra 2011 na Mestskom úrade v Trenčíne
Otvorenie:
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril primátor mesta Mgr. Richard
Rybníček
Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina).
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 15 poslancov, na
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné.

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci:
Mgr. Rastislav Kudla, Ing. Pavol Kubečka, Ing. Mário Krist, p. Martin Barčák,
p. Patrik Burian, p. Eduard Hartmann, Bc. Tomáš Vaňo, Ing. Róbert Lifka, p. Ján
Babič, Ing. Michal Urbánek

Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov:
p. Branislava Zubričaňáka a Mgr. Ladislava Pavlíka

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol na úvod poslancov:
Ing. Petra Gašparoviča a JUDr. Jána Kanabu
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 13 za, 1 nehlasoval, schválilo overovateľov
zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.

V úvode zasadnutia Mgr. Kaščáková, zástupca primátora, popriala Mgr. Rybníčkovi,
primátorovi mesta, všetko najlepšie k narodeninám.

Hlasovanie o programe zasadnutia ako celku

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo program
zasadnutia ako celok.
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Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice.
1.
2.

Otvorenie
Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou ERES, a.s.

K bodu 2. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou ERES, a.s.
Mgr. Rybníček, primátor mesta, predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 2.
Uviedol, že „ja som vám už písal v maily o tom, že som zvolal toto mimoriadne
zastupiteľstvo práve preto, aby sme čím skôr, ak to bude možné, schválili túto dohodu
o urovnaní z dôvodu dokončenia kotolne v MHSL, ako aj potom presunu pojazdnej kotolne
do Kina Hviezda. Len pre vysvetlenie, tá dohoda o urovnaní hovorí o tom, že kotolňa
v MHSL už je v podstate na 97% dokončená. V tejto chvíli hovoríme len o tom, že treba
dotiahnuť niektoré merače a dokončiť nejaké konkrétne práce, ktoré už nie sú nejaké
dramatické, na to, aby sme mohli využiť túto úplne novú kotolňu, ktorá v podstate veľmi
radikálnym spôsobom, až o 60% zníži vykurovacie náklady na súčasný areál MHSL.
Momentálne je tam stará kotolňa obrovská, ktorá má obrovské tepelné úniky, ktorá by
dokázala samozrejme svojou veľkosťou možno vykúriť aj celú Soblahovskú. Ale je absolútne
zastaralá, neefektívna a míňame na ňu veľmi veľa peňazí. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli
dokončiť, za podmienok, ktoré ste dostali v dohode o urovnaní, novú kotolňu, ktorá tam už
dlhodobo stojí, ktorá potrebuje malé úpravy a využiť ju, aby sme znížili energetické a tepelné
náklady. Zároveň je nutné povedať, že v tomto areáli sa nachádza ďalšia tzv. kontajnerová
kotolňa, ktorá sa dá bez akýchkoľvek problémov zobrať, presunúť, namontovať do Kina
Hviezda.“ Následne uviedol, že len na teple pri presune tejto kotolne pri vykurovaní v kine
ušetria približne 50% energií na teplo, pokiaľ sa táto vec udeje. „Tzn., že úplne evidentne ide
o šetrenie nákladov mesta v oblasti tepelnej energie a využívania vykurovania cez kotle. My
sme so spoločnosťou ERES, a.s. samozrejme rokovali nie jeden deň, ale niekoľko týždňov.
Snažili sme sa nájsť čo najväčšie výhody samozrejme pre obe strany, ale predovšetkým,
poviem za seba, pre mesto. Uviedol som vám, že dali sme urobiť aj znalecké posudky na to,
čo spoločnosť ERES vlastne postavila a urobila. Tú sumu som vám tam poslal, vyšla na
572 600 eur. a s tým, že cenu sme po dohode s vedením spoločnosti ERES stiahli na 515 tis.
euro s tým, že v tomto už budú zahrnuté aj práce, o ktoré som povedal, tzn. dokončenie
kotolne v MHSL a plus presun kotolne do Kina Hviezda a jej montáž a spustenie. V podstate
je to ten obdobný prípad, ako sme schvaľovali dodatok č. 13, čiže toto je dodatok č. 14.
Považujeme túto dohodu za rozumnú aj z toho dôvodu, aby sme teda raz a navždy vyriešili aj
istým spôsobom takúto záťaž, pretože pokiaľ by sme šli v tomto prípade do akýchkoľvek
súdnych sporov, na súde by sme určite nedokázali jednoducho povedať, že sa nič neurobilo.
Jednoducho sú evidentné, práce boli vykonané, práce boli uskutočnené, kotle boli postavené,
preto sme dali urobiť znalecké posudky, tzn. súd by uznával náklady, ktoré s tým spoločnosť
ERES mala. Tie sa poprieť jednoducho nedajú. Tie znalecké posudky vyšli na nejakú sumu,
my sme z tej sumy vlastne znížili, znížili sme dohodou o urovnaní túto sumu o minimálne
teda toľko percent, čo by možno aj súd uznal, to bola vec DPH-čky. Takto sme postupovali aj
pri dodatku č. 13, ale uprednostnili sme podobne ako to bolo v dodatku č. 13, rovnako ako pri
Mariuse Pedersen, dohodu pred súdnymi spormi a pred súdnou cestou. Splátkový kalendár,
ktorý sme dohodli sa bude týkať vlastne najbližších 3 rokov, čiže 12, 13 a 14 s tým, že
samozrejme je to, bude to dohoda o urovnaní, ktorá pribudne ku všetkým tým splátkovým
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kalendárom, ktorých doteraz bolo 24 so všetkými spoločnosťami, s ktorými sme rokovali
o buď znížení dlhu alebo o splátkach zo strany mesta. Ja musím povedať, že postup alebo aj
prístup spoločnosti ERES bol aj v tomto prípade korektný, bol konštruktívny. Rokovania
neboli jednoduché, ale aj po názoroch nezávislých expertov z tejto oblasti bolo skonštatované,
že dohoda, ktorú sme uzavreli, je dohodou, ktorá je dobrou dohodou pre obidve strany a teda
aj pre Mesto Trenčín. Samozrejme všetky materiály okolo, posudky a tak, sú k dispozícii.
Takže ja som si dovolil zvolať toto zastupiteľstvo aj preto, lebo po prípadnom schválení tejto
dohody o urovnaní, spoločnosť ERES podpíše s nami okamžite túto dohodu a my s ňou a
spustia práce na dokončení kotla MHSL ako aj na tom presune kotla do Hviezdy a do 22.11.
máme prísľub, že v prípade, že dnes by sa táto dohoda schválila, tak všetky tieto práce budú
dokončené a už od 22.11. môžeme využívať tieto kotle a v podstate sa nám môžu začať
znižovať náklady na vykurovanie týchto 2 objektov Mesta Trenčín. To bol hlavný dôvod,
prečo som si vás dovolil svojím spôsobom zvolať predčasne oproti riadnej schôdzi, ktorá má
byť 24.11. Nechcel som už nejakým spôsobom čakať. Ja som informoval o tejto veci, aj teda
hovoril som o tejto veci s pánom poslancom Kubečkom, s ktorým som túto vec konzultoval.
Nejak sme sa dohodli, pretože ja som pôvodne myslel, že by mohlo prísť k tomu, že by sa
práce teda dokončili a dodatočne by sme mohli hovoriť o schválení, ale tento postup nie je
korektný. Nebol by korektný. Je oveľa čistejší a zrozumiteľnejší prísť, pokúsiť sa ho schváliť
v zastupiteľstve a vykonať tieto veci, aby sme mali čisté svedomie voči občanom aj sami voči
sebe. Ja som túto vec odkonzultoval samozrejme aj s druhými poslancami, hovoril som o tom
aj s pánom Barčákom aj s ďalšími, takže snažil som sa vám potom ešte napísať ten list
a odôvodnenie, prečo to robím a dohodu o urovnaní ste samozrejme dostali. Takže toľko
k tomu. Je tu aj pán Lisáček, ktorý samozrejme až vašim hlasovaním môže dostať potom
slovo na vyjadrenie, pretože on veľmi dobre ovláda celú tepelnú energiu a tepelné zdroje
v meste. Takže vie vám zodpovedať niektoré technické detaily a samozrejme je tu aj potom
pán prednosta, ktorý ešte vie doplniť informácie. Toľko z mojej stany. Chcem len povedať,
neviem presne u čísiel na MHSL, ale len energie na Kino Hviezda nás stoja približne 35 tis.
eur, čo je dosť veľa peňazí a radi by sme túto sumu znížili pri zachovaní funkčnosti Kina
Hviezda. Ďakujem, toľko z mojej strany. Samozrejme otváram diskusiu k tomuto bodu.“
P. Gavenda sa spýtal, kedy bola podpísaná zmluva s ERES-om na kotolňu Mestské
hospodárstvo.
Mgr. Rybníček, primátor mesta, mu odpovedal, že to bol dodatok č. 14 a poprosil JUDr.
Mrázovú, vedúcu Útvaru právneho, o presný dátum. Následne Mgr. Rybníček uviedol, že
to je uvedené v dôvodovej správe materiálu a bolo to 29.10.2010.
P. Gavenda sa následne spýtal „chceme predať Mestské hospodárstvo?“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, mu odpovedal, že áno, chceme.
P. Gavenda sa spýtal, či teda chystajú budúcemu zrekonštruovanú kotolňu.
Mgr. Rybníček, primátor mesta, mu odpovedal, že by ani nepovedal, lebo tá kotolňa už je
hotová. „My už len vlastne ju môžeme teraz spustiť. Tzn. v prípade, že ju nedokončíme,
budeme, keď by sa náhodou MHSL v týchto kolách nepredala, budeme ju užívať ďalej, tak
vlastne budeme tam mať ako keby 99% pripravenú novú kotolňu a budeme kúriť starou, ktorá
nás stojí 70% nákladov viac, ako keby sme spustili túto novú, ktorá tam už stojí.“
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P. Gavenda reagoval „ďakujem, beriem. Preto sa pýtam ďalej. Kino Hviezda má kotolňu
v havarijnom stave?“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, mu odpovedal „áno, má.“
P. Gavenda pokračoval „ktorá nám nevydrží ani túto sezónu?“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, reagoval „ktorá za istých okolností môže spôsobiť
problémy a nemusí vydržať a mohlo by nám hroziť, že by sme museli Kino Hviezda
zatvoriť.“
P. Gavenda uviedol „dobre, beriem. Dáme tam mobilnú kotolňu.“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, reagoval „áno.“
P. Gavenda pokračoval „ktorú aj keď budeme mať zadarmo, my musíme rekonštruovať
kotolňu v Kine Hviezda.“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, uviedol „nie, nie. My tam vlastne dodáme túto našu
kotolňu, ktorá je naším majetkom, túto mobilnú, ktorú tam presunieme a túto kotolňu našu,
ktorá je našim majetkom, budeme využívať na vykurovanie celého objektu mimo tej, ktorá je
v havarijnom stave. Tým pádom ušetríme náklady, len urobíme proste presun z jedného
miesta na druhý.“
P. Gavenda reagoval „na to sa nepýtam. Pýtam sa na to, čiže de facto tá mobilná kotolňa tam
zostane na stálo? Lebo my musíme tú kotolňu stávajúcu rekonštruovať.“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, uviedol „takto pán poslanec. Ja Vám rozumiem. Keď tam
teraz dodáme tú kotolňu, tak minimálne toto vykurovacie obdobie budeme touto kotolňou
kúriť a šetriť náklady. Poviem príklad. Pokiaľ by sa stalo, že nájdeme investora alebo
niekoho, alebo získame grant, ktorý nám zabezpečí kompletnú rekonštrukciu Kina Hviezda,
a do ktorej možno potom časom zapojíme aj rekonštrukciu stávajúcej kotolne, ktorá je v zlom
stave, tak samozrejme to už potom bude iná záležitosť. Ale momentálne, my vieme vyriešiť
situáciu, že vlastnú kotolňu, ktorá je nám k dispozícii, prenesieme z jednej našej budovy do
druhej našej budovy a budeme šetriť náklady na tepelné energie touto kotolňou.“
P. Gavenda položil otázku „veríte tomu, že budeme šetriť náklady? Pokiaľ my neprerobíme
komplet kúrenie, neverím tomu, že budeme šetriť náklady. Možno 10%. Možno 10%. Ale nás
čaká stále rekonštrukcia stávajúcej kotolne.“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, uviedol, že by poprosil hlasovať o tom, či môže pán
Lisáček vystúpiť, aby odpovedal na otázky.
1/ Hlasovanie o možnosti vystúpenia Ing. Lisáčka

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, hlasovaním 14 za, 1 nehlasoval, schválilo
možnosť vystúpenia Ing. Lisáčka.
4

Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN, sa
vyjadril, že „čo sa týka kotolne, ktorú máme vo Hviezde, tak tým pádom, ako náhle
pristavíme kontajnerovú kotolňu, tak kontajnerovú kotolňu napriamo pripojíme do
existujúcich rozvodov. Tzn., že nepotrebujeme rekonštruovať predchádzajúcu kotolňu s tým,
že jediné, čo bude rekonštruované, budeme dávať termostatické ventily na jednotlivé
radiátory.“
P. Gavenda sa spýtal, že keď pristavia teraz mobilnú kotolňu, či budú rekonštruovať aj
stávajúci stav kúrenia.
Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN,
mu odpovedal, že nie, nebudú.
P. Gavenda sa spýtal, že čo im to pomôže.
Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN,
mu odpovedal „pomôže nám to, že vzhľadom k tomu, že v tomto kontajneri sú dva nové
kotle, najdôležitejšie naozaj na kotolni sú kotle, ako dobre všetci vieme. Vzhľadom k tomu, že
tieto dva nové kotle, ktoré sú v tom kontajneri, budú pripojené na existujúcu sústavu, tak dá sa
povedať, že tým pádom na 80% je vybavená celá rekonštrukcia. Keď neberiete do úvahy
samozrejme rozvody, ktoré sú tam. A úspora je reálne minimálne 50% na nákladoch
vykurovania. Samozrejme v súvislosti aj s výmenou regulačných termostatov.“
P. Gavenda uviedol, že pokiaľ oni nebudú rozvody a termoregulačné ventily a nebudú meniť
okná, tak na tom nezískajú.
Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN,
reagoval, že rozvody sa meniť nebudú, menia sa ventily. Jeden ventil stojí 39 euro aj s prácou.
Je ich tam 27 cca.
P. Gavenda uviedol „no neviem. Osobne mi to nejak vôbec nejde. Neviem prečo, začo, lebo
myslím si, že tie kotle, ktoré nemajú účinnosť, ktoré sú stávajúce, pokiaľ my neprerobíme
rozvody, pokiaľ my nedáme termoventily, tak nezískame. Možno tých 10%. Možno 10%. Na
plyne. A stojí nám to zato? Tú kotolňu, tie rozvody musíme rekonštruovať. Musíme. Ja
v tomto prípade nie som ochotný za tento návrh, za tú zmluvu hlasovať.“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, uviedol „budem trošku úprimný pán poslanec. Nepočul
som žiadny argument. Počul som iba pochybnosť, ale nepočul som žiadny argument. Naše
argumenty voči Vám sú tie, že rozvody sa rekonštruovať nemusia.“ Následne uviedol, že
súčasný kontajner, v ktorom sú 2 nové kotolne, pripoja na stávajúce rozvody, ktoré to bez
problémov zvládnu a nakúpia 27 termostatov, termoregulačných zariadení, ktorých práca na
jednom bude stáť 39 euro aj s nákupom. „Okej môžeme sa rozprávať o tom, že 27 krát 39
euro je suma, ktorú budeme musieť investovať do toho, aby sme znížili náklady a poviem
Vám otvorene pán poslanec, keby rovno ste mali pravdu, že aj o 10% aj o 11, už aj to je pre
nás v tejto finančnej situácii úspora. Čiže viete, keď aj poviete, že nie 50, ale 10%, je to
úspora. Aj každá úspora dnes je dôležitá. Čiže len Vás chcem poprosiť o to, aby ste ešte
zvážili svoje rozhodnutie, lebo nie je to tak, že by nás to stálo ďalšie tisíce eur na to, aby sme
preniesli nejakú kotolňu. Je to úplne praktické a pragmatické riešenie, ktoré nám pomôže
znížiť náklady. Nič viac. Nič viac. Viete, nie je to tak, že by nás to stálo ďalších 10 tis. euro
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pri prenášaní kotolne. 27 krát 39 euro aj s prácami, toto bude asi cena, ktorú do toho
investujeme. Prenesieme si našu vlastnú kotolňu do Hviezdy a ušetríme možno 10, možno 15,
možno 20 a podľa pána Lisáčka 50% nákladov. Ale stále budeme šetriť.“
Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN,
dodal „to je vyjadrenie firmy, ktorá sa zaoberá realizáciou kotlov a opráv. Naozaj, že táto
úspora 50% je reálna.“
P. Gavenda uviedol, že „pokiaľ mi zaručíte, že to bude stáť 1 000 eur, nič viac, som ochotný
bez problémov hlasovať za. Ale môj odhad je, že to bude stáť nie 1 000 eur, ale 10 000.“
Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN,
podotkol „prepáčte, ale od toho je naozaj tá dohoda, je to tam podotknuté, že oni zabezpečia
celé zapojenie. Je to v cene. Je to v cene celé zapojenie. Oni ešte zabezpečia naozaj aj
napojenie na komín. Tam je napojenie na rozvody a napojenie na komín, ktorý už je
existujúci. Takže ja osobne si myslím naozaj, že nevyužiť takéto niečo, čo máme nefunkčne
niekde teraz položené, by bolo hriech vzhľadom k tomu, že môžeme dosiahnuť veliké
úspory.“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, uviedol, že „tá suma je, podľa toho, čo som vypočítal,
1 053 euro. Z toho, čo sme povedali, hej. Ako naviac. Ale to, z toho, čo hovorí aj pán Lisáček
po dohode, tak myslím, že to vieme garantovať, pán Lisáček.“
P. Gavenda uviedol, že mu má dať p. primátor slovo a on zahlasuje za to.
Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN,
dodal, že ešte dokonca, čo sa týka prenosu – nakladanie, vykladanie a žeriavového prenosu,
všetko je to zabezpečené cez Mestské hospodárstvo. Takže tam nefigurujú žiadne náklady
s tým súvisiace tiež.
P. Gavenda reagoval „povedzte mi pán primátor alebo pán Lisáček, že bude to stáť 1 500 eur.
Zahlasujem.“
Ing. Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb a poverený vedením MHSL, m.r.o., TN,
odpovedal „dobre. Garantujeme. Do 1 500 eur sa zmestíme so všetkým, so zapojením.“
P. Gavenda uviedol, „dobre, ďakujem.“
Ing. Košút sa vyjadril „ja si myslím, že v podstate rieši sa tu niekoľko problémov, asi by sme
to mali podporiť, ale to som nechcel teda hovoriť, ale chcel som sa spýtať, v akom stave je
momentálne predaj toho areálu, ktorý je pod Juhom? Jak to tam vyzerá?“
Ing. Pagáč, prednosta MsÚ, mu odpovedal, že momentálne prebieha súťaž, prípadní
záujemcovia sa môžu prihlásiť a pozrieť si areál, prevziať si podklady a myslí, že do 14-teho
musia tí záujemcovia nejakým spôsobom zaujať svoje stanovisko.
Ing. Košút reagoval „nepýtal som sa na to, ja som sa pýtal, v jakom je to stave, ja viem, čo
teda sa robí. My sme dostali mail z mesta, kde to máme napísané.“
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Mgr. Rybníček, primátor mesta, povedal, že súťaž beží, je zverejnená a čakajú na ponuky.
A stav MHSL je taký, že využíva sa tam, myslí autobusy tam stoja od SAD-ky a „čo tam ešte
je?“
Ing. Pagáč, prednosta MsÚ, uviedol „ešte raz pán poslanec, nerozumiem teraz. Stav čoho?“
Ing. Košút reagoval „chcem sa spýtať, či je o to nejaký záujem. Či už niekto o to prejavil
záujem?“
Ing. Pagáč, prednosta MsÚ, mu odpovedal „momentálne zatiaľ 2 záujemcovia. To je asi
všetko.“
Ing. Košút uviedol, že „dobre“.
Ing. Pagáč, prednosta MsÚ, doplnil, že tí 2 zatiaľ boli na obhliadkach a prejavili záujem.
Ale či sa prihlásia, či dajú zábezpeku, to zatiaľ nevie povedať.
P. Branislav Zubričaňák uviedol, že chce doplniť jednu vec, nakoľko on v Kine Hviezda 3
roky sedel ako poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie. Tá kotolňa v Kine Hviezda má
cez 25 rokov, okrem toho vie, že technická inšpekcia chcela už v januári túto kotolňu uzavrieť
pre havarijný stav. Ale čo je podstatné, v tejto kotolni nefunguje kotolňová regulácia. Teraz sa
nebaví o regulácii jednotlivých telies vykurovacích, ale kotolňová. Funguje to na princípe, že
kurič príde, chytí trubku, ak je teplá uberie, ak je studená, pridá. „Viete si predstaviť túto
reguláciu subjektívnu, keď ktosi behá a reguluje v jednej budove vykurovanie. Tzn., že
základná regulácia už je v tomto kontajneri zabudovaná. Tzn., že ďalšia regulácia na
jednotlivých telesách bude len plusom, ale najväčšie zisky pre subjekt, ktorý vykuruje, či to
je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo mesto alebo ktokoľvek sú vtedy, pokiaľ funguje
základná regulácia. Pretože tá regulácia znova na telesá vykurovacie, je subjektívna, pretože
niekomu je teplo, niekomu je zima, pridá, uberie. Ale najvyššie čo mu pomôže je základná
regulácia už priamo v tej kotolni, ktorá je zabudovaná. To sú najväčšie úspory.“
Mgr. Rybníček, primátor mesta, následne ukončil diskusiu k tomuto bodu a predniesol
návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, hlasovaním 15 za, schválilo uzatvorenie
Dohody o urovnaní so spoločnosťou ERES, a.s. v zmysle predloženého návrhu.

Mgr. Rybníček, primátor mesta, po odhlasovaní tohto bodu uviedol „ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za schválenie tejto dohody. Budeme Vás, ďakujem pekne, budeme Vás pán
poslanec Gavenda informovať presne o tých sumách, ktoré sme do toho investovali, aby ste
mali prehľad a aby sme dodržali slovo, ktoré sme Vám dali a samozrejme ďakujem vám za
váš prístup, lebo v tejto chvíli do 22.11., o čom vás budem informovať 24.11. na našej
pravidelnej schôdzi, už budeme mať informáciu o tom, ako prebehla celá táto záležitosť,
dokončenie a už by sme mali mať informácie aj o tom, koľko to stálo a ako to funguje.
Ďakujem vám veľmi pekne za váš prístup.“
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Následne Mgr. Rybníček, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a za ich
konštruktívny prístup. Uviedol, že verí, že v budúcnosti už týchto mimoriadnych
zastupiteľstiev bude menej a budú mať taký stabilnejší program, tento rok je taký hektický,
čiže aj z toho to vyplýva. Následne ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva a poprial
všetkým príjemný deň.

Dňa: .........................................

Dňa: .........................................

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K
primátor
mesta Trenčín

Ing. Jaroslav P A G Á Č
prednosta
Mestského úradu v Trenčíne

.......................................................

.........................................................

OVEROVATELIA:
p. Branislav Z U B R I Č A Ň Á K, dňa ...................................................................................
Mgr. Ladislav P A V L Í K, dňa ...............................................................................................

Zapísala: Mgr. Zuzana Surovčíková,
dňa 11.11.2011
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