
1 

 

Z á p i s n i c a 

z neuznášania schopného mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 09. septembra 2014 na 

Mestskom úrade v Trenčíne 
 

Otvorenie: 

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril primátor mesta Mgr. Richard 

Rybníček. 

 Podľa podpísanej prezenčnej listiny primátor mesta konštatoval v úvode zasadnutia 

neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 poslancov bolo 

prítomných 8 poslancov, na základe čoho vyhlásil, že podľa rokovacieho poriadku budú čakať 

30 minút, či sa nedostavia ďalší poslanci mestského zastupiteľstva.  

 

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 

            PaedDr. Daniel Beníček, Ing. Emil Košút, Doc. Ing. Oto Barborák CSc., Ing. 

Pavol Kubečka, Ing. Peter Gašparovič, MUDr. Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, 

p. Vladimír Gavenda, p. František Koronczi, Ing. Mgr. Josef Kolář, JUDr. Richard 

Hulín, JUDr. Rastislav Kudla, Ing. Mário Krist, p. Ján Babič, p. Branislav Zubičaňák, 

p. Patrik Burian. 

 

 

Po uplynutí 30-tich minút od oznámenia začatia zasadnutia (t.z. o 13.40 hod.) Mgr. 

Rybníček, primátor mesta skonštatoval, že vzhľadom k tomu, že ani po 30 minútach podľa 

rokovacieho poriadku, ktoré boli vyhradené na to, aby sa stalo zastupiteľstvo uznášania 

schopné, nezišiel sa potrebný počet poslancov. V tej chvíli bolo prezentovaných 9 poslancov, 

čo znamenalo, že mestské zastupiteľstvo bolo neuznášania schopné. Ukončil zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. Dodal, že  podľa zákona by malo byť zvolané zasadnutie mestského 

zastupiteľstva do 14-tich dní, ale v tomto prípade termín, do kedy by sa mohlo dať rokovať 

o tom bode, je do 11.09.2014. Po tomto termíne už nie je možné, aby zastupiteľstvo 

rozhodovalo o danom bode. Tento bod predloží na najbližšom zasadnutí riadneho 

zastupiteľstva dňa 23.09.2014. Na reakciu Ing. Lifku povedal, že sa ešte rozhodne, kedy teda 

zvolá zastupiteľstvo, či kvôli tomuto bodu zvolá samostatné zastupiteľstvo, alebo tento bod 

zaradí do riadneho zasadnutia zastupiteľstva.  Na záver poďakoval prítomným poslancom za 

účasť. 

  

 

 

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

 

 

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                    Ing. Jaroslav P A G Á Č  

                 primátor                  prednosta  

           mesta Trenčín           Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Zuzana Žofčínová, dňa 10.09.2014 


