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Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 29. júna 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  17 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 Ing. Pavol Kubečka, Ing. Michal Urbánek, PaedDr. Daniel Beníček, JUDr. Milan   
            Kováčik, p. Eduard Hartmann, Ing. Róbert Lifka, p. Ján Babič, Ing. Peter             
            Gašparovič 
 

Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 JUDr. Jána Kanabu a p. Dušana Pašku 
 

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol na úvod poslancov: 
 Ing. Emila Košúta a p. Patrika Žáka 
 

Mestské zastupiteľstvo hlasovaním 15 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 nehlasoval,  
schválilo overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia. 
 
 
Bc. Tomáš Vaňo navrhol doplniť program mimoriadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva o nový  bod č. 4  – Rôzne. 
 

1./ Hlasovanie o návrhu Bc. Tomáša Vaňa. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 8 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, neschválilo návrh Bc. Tomáša Vaňa.  

 
2./ Hlasovanie o programe ako o celku vrátane schválených  zmien a doplnkov. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 nehlasovali, schválilo 

program rokovania so schválenými zmenami a doplnkami. 
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
1.  Otvorenie 
2. Návrh na zrušenie uznesenia č. 39 z 07.04.2011a Návrh na reštrukturalizáciu záväzku 

Mesta Trenčín voči spoločnosti VOD-EKO a.s. 
3.  Návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 174 bod D/ zo dňa 17.12.2007 a Uznesenia 

MsZ č. 622 zo dňa 27.05.2010 
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K bodu 2.    Návrh na zrušenie uznesenia č. 39 z 07.04.2011a Návrh na reštrukturalizáciu    
                    záväzku Mesta Trenčín voči spoločnosti VOD-EKO a.s. 

 
Mgr. Richard Rybní ček, primátor mesta, predložil predmetný materiál a pozmeňovací 
návrh a dodal, že obdržal email od p. poslanca Lifku, ktorý mal nejaké pripomienky 
k spôsobu, akým sa to predložilo. Uviedol, že p. poslanec Lifka, ktorý tu bohužiaľ nie je, sa 
mýli, pretože na zasadnutí zastupiteľstva už raz bolo schválené postúpenie pohľadávky VOD-
EKA voči banke. Vtedy to bola Všeobecná úverová banka, ktorá dala najlepšie podmienky na 
postúpenie pohľadávky. Samozrejme stalo sa to, že potom došlo k rokovaniam a práve 
spoločnosť VOD-EKO odmietla ďalej podpísať a pokračovať v rokovaniach so Všeobecnou 
úverovou bankou, pretože Všeobecná úverová banka dala podmienku, s ktorou p. Klačman 
z VOD-EKA nesúhlasil. Mgr. Rybníček ďalej uviedol, že predtým, než sa dospelo 
k Všeobecnej úverovej banke, oslovili viacero bánk. Z nich akceptovali rokovania štyri 
a zostava nakoniec bola taká, že prvá bola Všeobecná úverová banka a druhá bola Slovenská 
sporiteľňa. K tomuto bodu sa na zastupiteľstve dostali, pretože rokovania medzi pánom 
Klačmanom z VOD-EKA a Všeobecnou úverovou bankou nedospeli k podpisu, to znamená, 
že sa neuskutočnil tento krok a nastúpili na rokovania s druhou bankou v poradí, teda so 
Slovenskou sporiteľňou, s ktorou rokovali o podmienkach, ktoré dali. V tom čase rokovania 
boli zložité, trvali niekoľko týždňov. Komunikovali na úrovni vedenia Slovenskej sporiteľne, 
prednostu, Mgr. Rybníčka a p. Klačmana o všetkých podmienkach. Jedna z podmienok bola, 
okrem iného, aj založiť majetok mesta, čo Mgr. Rybníček ako primátor v tej chvíli odmietol, 
okrem novej plavárne, čo Slovenská sporiteľňa akceptovala. Iný majetok odmietol zakladať aj 
z toho dôvodu, že potrebujú majetok predovšetkým predávať a zdalo sa mu to nie úplne 
adekvátne. Nakoniec teda dospeli k návrhu, ktorý bol na zastupiteľstve predložený, čiže Mgr. 
Rybníček tým chcel povedať to, že manažérsky to bolo zvládnuté úplne normálne. 
Mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané, pretože presne podľa poriadku MsZ ide o udalosť, 
ktorá má veľmi dôležitý význam pre mesto, nakoľko splatnosť pohľadávky voči mestu končí 
11. júla a v prípade, keby toto nebolo dodržané, by sa okamžite splatnosť stala 2, 3 milióna 
eur, čo by momentálne mesto samozrejme nezvládlo. To je len odpoveď na mail p. poslanca 
Lifku, ktorý sa pozastavoval nad tým, prečo bolo zastupiteľstvo takto zvolané a že sa malo 
rokovať s viacerými bankami. Mgr. Rybníček na vysvetlenie poskytol túto informáciu.        
 

1./ Hlasovanie o Návrhu na zrušenie uznesenia č. 39 z 07.04.2011 a Návrhu na 
reštrukturalizáciu záväzku Mesta Trenčín voči spoločnosti VOD-EKO a.s. – pozmeňovací 
návrh.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo Návrh na zrušenie 

uznesenia č. 39 z 07.04.2011a Návrh na reštrukturalizáciu záväzku Mesta Trenčín voči 
spoločnosti VOD-EKO a.s. – pozmeňovací návrh. 

 
2./ Hlasovanie o Návrhu na zrušenie uznesenia č. 39 z 07.04.2011 a Návrhu na 

reštrukturalizáciu záväzku Mesta Trenčín voči spoločnosti VOD-EKO a.s. ako celku. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo Návrh na zrušenie 

uznesenia č. 39 z 07.04.2011 a Návrh na reštrukturalizáciu záväzku Mesta Trenčín voči 
spoločnosti VOD-EKO a.s. ako celku. 
/Uznesenie č.160/ 
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K bodu 3.    Návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 174 bod D/ zo dňa 17.12.2007    
                    a Uznesenia MsZ č. 622 zo dňa 27.05.2010 
 
Mgr. Richard Rybní ček, primátor mesta, predložil predmetný materiál a následne vyzval 
poslancov, aby o návrhu hlasovali.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo Návrh na 
zrušenie časti uznesenia MsZ č. 174 bod D/ zo dňa 17.12.2007 a Uznesenia MsZ č. 622 zo 
dňa 27.05.2010. 
/Uznesenie č.161/ 
 
 
 
Na záver Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta skonštatoval, že program dnešného 
rokovania bol vyčerpaný a poďakoval prítomným za účasť. Následne poprial prítomným 
príjemný deň a leto a informoval, že napriek tomu, že má v pláne zastupiteľstvo v júli, tak 
ešte by sa chcel s poslaneckými klubmi aj s poslancami dohodnúť, či zvolá zastupiteľstvo tak, 
ako bolo plánované na júl, alebo až potom v auguste. Je to na otázku, pretože mnohí poslanci 
idú na dovolenky, je to na debatu v zákulisí ako sa bude postupovať. Má naplánovanú 
schôdzu aj na júl, ale dostal viacero upozornení na to, že sú ľudia na dovolenkách, že môže 
byť problém s uznášania schopnosťou, takže ešte by sa rád potom po skončení porozprával 
a dohodol o tom, ako bude postupovať. Následne ešte raz poďakoval a poprial všetkým 
príjemný deň.    
  
 
 
 
 
 
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  
 
Dňa: .........................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
JUDr. Ján K A N A B A, dňa ............................................................................ 
 
 
P. Dušan P A Š K A, dňa ................................................................................... 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Surovčíková,  
               dňa 1.7.2011  


