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Z á p i s n i c a  

 
z  ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 10. decembra 2018 na Mestskom úrade v Trenčíne  

 
 

Mgr. Rybníček, primátor mesta Trenčín otvoril prvé – ustanovujúce zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne. 

 

 

Vážené dámy a páni! 

 

Na základe § 12 ods. 1  tretia veta  zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, otváram ustanovujúce zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom Vás všetkých vítam.  

 

 

Dovoľte mi zároveň osobitne privítať aj čestných hostí, ktorých som pozval na dnešné 

zasadnutie zastupiteľstva. Vítam:  

1. Ing. Juraja Lišku, bývalého primátora mesta Trenčín  v rokoch 2002 -2003 

2. JUDr. Ing. Jozefa Stopku, PhD. prednosta Okresného úradu v Trenčíne 

3. brigádneho generála Ing. Karola Navrátila, zástupcu veliteľa Pozemných síl 

Ozbrojených síl SR 

4. plk. Mgr. Jaroslava Mrákavu, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v 

Trenčíne 

5. mjr. Ing. Milana Dudáka, riaditeľ Okresného Hasičského a záchranného zboru 

6. Ing. Mariána Juruša, riaditeľa  Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

7. Ing. Jána Gramatu, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 

8. MUDr. Ľudmilu Bučkovú, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Trenčíne 

9. Radovana Horného, Dobrovoľný hasičský zbor Opatová 

10. Mgr. Igora Cingeľa, farára, Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Trenčín 

11. Ing. Tomáša Greša  – podpredsedu mestskej volebnej komisie 

 

 

 Toto zasadnutie bude rozdelené do dvoch častí. Prvá časť zasadnutia bude slávnostná, 

ktorej hlavným cieľom je oboznámenie sa s výsledkami volieb a zloženie sľubu primátora 

a poslancov. Druhá časť zasadnutia bude už pracovnou a to v zmysle uverejnenej pozvánky. 

 

Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili títo zvolení kandidáti na poslancov:    

 

Ing. Richard Ščepko 

 

ktorý zloží sľub na najbližšom zasadnutí MsZ, ktorého sa zúčastní. 

 

 Teraz by som odovzdal slovo pánovi Ing. Tomášovi Grešovi, podpredsedovi mestskej 

volebnej komisie, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb v meste Trenčín na funkciu 

primátora Mesta Trenčín a poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V materiáli, ktorý 
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Vám bol zaslaný spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie MsZ, je ako  predkladateľ uvedený 

predseda mestskej volebnej komisie Ing. Jaroslav Aštary, avšak ten z dôvodu pobytu 

v zahraničí poveril predložením materiálu podpredsedu mestskej volebnej komisie Ing. 

Tomáša Greša, čo je v súlade s článkom 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne.  

 

 

 

 

 

 

K bodu 2. Oboznámenie   s  výsledkami   volieb  do   orgánov   samosprávy   obcí,   ktoré    sa  

      uskutočnili dňa 10.11.2018.   

 

 

Ing. Grešo, podpredseda mestskej volebnej komisie  „Vážené dámy, vážení páni rád by 

som Vás oboznámil s výsledkami volieb  do orgánov samosprávy obcí,   ktoré sa uskutočnili 

dňa 10.11.2018.  Za účelom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 

uskutočnili dňa 10. novembra 2018, bolo v meste Trenčín vytvorených 50 volebných okrskov, 

ktoré boli rozdelené do 4 volebných obvodov. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 46 803 

voličov. Svoje aktívne volebné právo využilo, t.j. na hlasovaní sa zúčastnilo  19 673 voličov, 

čo je 42 % zo všetkých voličov mesta Trenčín. Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo 

odovzdaných 18 765 platných hlasovacích lístkov  a pre voľby primátora mesta 19 135 

platných hlasovacích lístkov.  

 

 

Za primátora mesta Trenčín bol zvolený: 

Mgr. Richard Rybníček, nezávislý kandidát, získal 13 855 platných hlasov. 

 

Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne boli podľa volebných obvodov zvolení: 

 

Volebný obvod č. 1 (STRED, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE) zahŕňal volebné okrsky 

č. 1-11, volilo sa 6 poslancov. Zvolení boli títo poslanci: 

 

1. MUDr. Šimon Žďárský, nezávislý kandidát, získal 2004 platných hlasov,  

2. Ing. Richard Ščepko, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska 

konzervatívna strana, získal 1739 platných hlasov, 

3. Mgr. Richard Medal, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, 

Občianska konzervatívna strana, s 1424 platnými hlasmi,  

4. Pavol Bobošík, Kresťanskodemokratické hnutie, s 1334 platnými hlasmi,  

5. Eva Struhárová, Kresťanskodemokratické hnutie, získala 1192 platných hlasov,  

6. Mgr. Michal Moško, SMER – sociálna demokracia,  získal 1036 platných hlasov. 
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Volebný obvod č. 2 (JUH) zahŕňal volebné okrsky č.12-25, volilo sa 7 poslancov. 

Poslancami sa stali: 

 

1. Bc. Mária Machová, nezávislá kandidátka, získala 2305 hlasov, 

2. Patrik Žák B.S.B.A., nezávislý kandidát, získal 2264 platných hlasov, 

3. Mgr. Ján Forgáč, nezávislý kandidát, získal 1896 platných hlasov, 

4. Dominik Gabriel, nezávislý kandidát, s 1803 platnými hlasmi, 

5. Peter Hošták MBA, PhD., nezávislý kandidát, s 1763 platnými hlasmi, 

6. RNDr. Svorad Harcek, PhD., nezávislý kandidát, získal 1564 platných hlasov, 

7. Lukáš Ronec, nezávislý kandidát, 1480 platných hlasov. 

 

 

Volebný obvod č.3 (SIHOŤ I,II,III,IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRA, KUBRICA) 

zahŕňal volebné okrsky č. 26 – 41, volilo sa 7 poslancov. Zvolení boli nasledovní poslanci: 

 

1. Mgr. Miloslav Baco, nezávislý kandidát, získal 2824 platných hlasov, 

2. JUDr. Martin Smolka, nezávislý kandidát, získal 2348 platných hlasov, 

3. Ing. Miloš Mičega, nezávislý kandidát, získal 2275 platných hlasov, 

4. Mgr. Martin Petrík, nezávislý kandidát, s 2154 platnými hlasmi, 

5. Ing. Ladislav Matejka, Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), s 1728 platnými hlasmi, 

6. Martin Trepáč, Kresťanskodemokratické hnutie, získal 1273 platných hlasov, 

7. Mgr. Kamil Bystrický, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, 

Občianska konzervatívna strana, získal 1247 platných hlasov. 

 

 

Volebný obvod č.4 (ZÁMOSTE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE) zahŕňal 

volebné okrsky č. 42 – 50, volili sa 5 poslanci. Poslancami sa stali: 

 

1. Bc. Tomáš Vaňo, nezávislý kandidát, získal 2222 platných hlasov, 

2. Martin Barčák, nezávislý kandidát, získal 1587 platných hlasov, 

3. Ing. Mgr. Juraj Štilicha, nezávislý kandidát, s 1091 platnými hlasmi, 

4. Marcel Meravý,  nezávislý kandidát, získal 950 platných hlasov, 

5. Mgr. Ing. Josef Kolář, nezávislý kandidát, získal 855 platných hlasov. 
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Ak to zhrnieme, najviac poslaneckých mandátov – 17 získali nezávislí kandidáti, koalícia 

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana 

získala 3 mandáty, Kresťanskodemokratické hnutie tiež 3 mandáty,  politickej strane SMER-

sociálna demokracia patrí 1 poslanecký mandát a koalícia Sloboda a Solidarita, SME 

RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) získala 1 

mandát. 

 

 

 

K bodu  3.  Slávnostné zloženie sľubu primátora mesta. 

 

 

Ing. Pagáč „Prosím všetkých prítomných, aby vstali a zostali stáť počas celého slávnostného 

aktu skladania sľubov primátora aj všetkých poslancov.“ 

 

Vážení prítomní, pristúpime k zloženiu sľubu opätovne zvoleného primátora mesta Trenčín. 

 

 

Dovoľte mi, aby som prečítal text sľubu primátora mesta, ktorý zloží sľub slovom 

„SĽUBUJEM“ a podpísaním textu sľubu.   

 

 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie,  

že budem riadne plniť svoje povinnosti,  

ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky.  

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,  

zákony a ostatné všeobecne záväzné  

právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie  

primátora uplatňovať podľa  

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

 

 

,,Primátor zložil sľub slovom „SĽUBUJEM“ a podpísaním textu sľubu“  

 

 

Mgr. Rybníček „SĽUBUJEM“ a podpísal text sľubu. 
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K bodu  4.  Slávnostné zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  

 

Mgr. Rybníček Vážení prítomní, teraz pristúpime k  zloženiu sľubu novozvolených 

poslancov mestského zastupiteľstva. (V prípade neprítomnosti niektorého z poslancov, títo 

zložia sľub na najbližšom zasadnutí MsZ, ktorého sa zúčastnia.) 

 

Sľub znie: 

 

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie,  

že budem riadne plniť svoje povinnosti,  

ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať   

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,  

zákony a ostatné všeobecne záväzné  

právne predpisy  a pri výkone svojej funkcie  

poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa  

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

 

 

 

Ing. Pagáč  ,,Vážení prítomní,  zvolení poslanci po vyzvaní postupne zložia sľub do rúk 

primátora mesta, Mgr. Richarda Rybníčka, podaním ruky primátorovi mesta a svoj súhlas 

vyjadria slovom „SĽUBUJEM“. Následne podpíšu text sľubu a obdržia osvedčenie 

o zvolení od podpredsedu Mestskej volebnej komisie.“ 

 

1. Baco Miloslav, Mgr. 

2. Barčák Martin 

3. Bobošík Pavol 

4. Bystrický Kamil, Mgr. 

5. Forgáč Ján, Mgr. 

6. Gabriel Dominik 

7. Harcek Svorad, RNDr., PhD. 

8. Hošták Peter, MBA, PhD. 

9. Kolář Josef, Mgr.,  Ing.  

10. Machová Mária, Bc.  

11. Matejka Ladislav, Ing. 
12. Medal Richard, Mgr. 
13. Meravý Marcel 
14. Mičega Miloš, Ing. 
15. Moško Michal, Mgr.  
16. Petrík Martin, Mgr. 
17. Ronec Lukáš 

18. Smolka Martin, JUDr. 

19. Struhárová Eva 

20. Ščepko Richard, Ing.   ospravedlnený 

21. Štilicha Juraj, Ing. Mgr.  

22. Trepáč Martin 
23. Vaňo Tomáš, Bc. 
24. Žák Patrik, B.S.B.A. 

25. Žďársky Šimon, MUDr. 
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Novozvolení poslanci postupne zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora mesta 

Mgr. Richarda Rybníčka, ktorý zároveň potvrdili svojím podpisom a obdržali osvedčenie 

o zvolení od podpredsedu mestskej volebnej komisie.  

 

(Podpísaný sľub primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva tvorí prílohu 

zápisnice).  

 

 

 

 

K bodu 5. Príhovor primátora mesta  

 

 

Mgr. Rybníček „Vážení vzácni hostia, vážené poslankyne, poslanci, milé Trenčianky, 

Trenčania. Stojím tu tretíkrát, je to pre mňa veľmi vzácna chvíľa, aj keď musím povedať, že 

necítim voľby alebo volebný boj ako nejaké víťazstvo alebo  niečo, že nad niekým víťazíte 

a niekoho porážate, myslím si, že takto netreba vnímať voľby. Vo voľbách neexistujú víťazi 

a porazení. Existujú ľudia, ktorí dostanú od ľudí vo voľbách dôveru a samozrejme aj tí, ktorí 

možno nie sú  úspešní, v tej jednej voľbe dostanú rovnakú dôveru, aby pracovali pre mesto. 

Čiže je to dôvera všetkých obyvateľov Trenčína, ktorí volili a Trenčaniek a chcel by som sa 

im poďakovať všetkým bez výnimky za to, že prišli k volebným urnám a vyjadrili svoj postoj 

k tomuto mestu tým,  akým spôsobom sa postavili, t.z., že išli voliť a veľká vďaka im za to 

patrí. Je to samozrejme okrem toho, že je to dôvera, je to obrovský záväzok. Záväzok pretože 

tá dôvera, ktorú som získal, nie je otázkou dlhodobou, nie je otázkou večnou. Je otázkou 

dočasnou, voliči Vám ju požičiavajú. Požičiavajú na nejaký čas, ktorý máte na to, aby ste ich 

presvedčili, že tá dôvera má zmysel a že ich nesklamete. Preto sa cítim byť skôr dlžníkom 

obyvateľov mesta, dlžníkom, ktorý im musí splatiť tento veľký dlh a to je dôvera a to, že 

budeme pokračovať ďalej v práci, ktorú sme začali. Musím naozaj povedať jednu vec 

a hovorím to stále, vedenie mesta nie je o jednom človeku o nejednom  mužovi alebo žene, 

nie je to len o primátorovi. Je to aj o MsZ o poslancoch a poslankyniach, hovoril som to stále 

a budem to hovoriť vždy a verím, že sú to nové méty aj pre toto zastupiteľstvo. Myslím aj na 

tých poslancov, ktorí tu už nie sú lebo nekandidovali,  alebo jednoducho možno ani neboli 

úspešní vo voľbách, ale aj oni sa zúčastňovali chodu mesta za posledné štyri roky, aj oni 

výrazným spôsobom prispeli k tomu, že toto mesto napreduje, má výsledky. Aj oni prispeli 

k tomu, že sa v tomto meste lepšie žije. Vidím tu sedí tu Janko Kanaba, ktorý tu bol veľmi 

dlho, už sa rozhodol nekandidovať, takže Janko aj teba vítam medzi nami, samozrejme aj 

ďalší poslanci, ktorí tu nie sú. Samozrejme ďakujem aj tým, ktorí obhájili svoj mandát, naozaj 

chcem povedať, že aj Vašou zásluhou sa toto mesto rozvíja a verím, že budeme naďalej 

pokračovať v spolupráci, ktorú sme začali. Novozvoleným poslancom želám naozaj veľa 

pevných nervov, veľa trpezlivosti, veľa pokory a svojim spôsobom ich chcem aj poprosiť, aby 

sme sa spolu rozprávali, aby sme spolu komunikovali, aby sme hľadali riešenia. Chcem 

podotknúť jednu dôležitú vec,  v tomto zastupiteľstve nie sú moji poslanci, také neexistuje, 

v tomto zastupiteľstve sú slobodní ľudia, slobodné poslankyne a poslanci, ktorí sa budú 

rozhodovať na základe slobodného vedomia a svedomia po diskusiách, ktoré budeme mať. Po 

presviedčaní vzájomnom, ktoré tu bolo celé 4 roky a verím, že aj bude ďalšie 4 roky, v tom je 

vzácnosť tohto zastupiteľstva, nie sú tu žiadne tímy, nie sú tu žiadne jednostranné kandidátky, 

sú tu slobodní ľudia, vzácni, vzdelaní, ľudia, ktorí získali dôveru a som presvedčený o tom, že 

ľudia s ktorými spolu presvedčíme obyvateľov, že sa v dôvere, ktorú sme dostali nemýlili. 

Dovoľte mi, aby som z tohto miesta poďakoval aj zamestnancom MsÚ, zamestnancom 

pretože väčšinou fungujem tak, že sa obklopujem ľuďmi, ktorí sú lepší ako som ja. Či už sú to 
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ľudia v mojej najbližšej blízkosti alebo sú to zamestnanci úradu. Posledné 4 roky to na nich 

bolo naozaj veľmi veľa, musím povedať, že sme im „nakladali toho toľko“, že sme aj robili 

chyby, že sme v mnohých prípadoch už aj nestíhali, ja viem, že veľakrát už aj nevládali. 

Myslím si, že v ďalšom volebnom období, ktoré nás čaká budeme viac a budem sa o to snažiť, 

dbať na menší počet  nazvem to investičných akcií napríklad,  ale o to väčšiu kvalitu, 

pokojnejšie rokovanie, uvážlivejšie tak, aby sme sa úprimne poviem nenaháňali za každú 

cenu a možno niekedy je to aj na úkor kvantity ako kvality. Verím, že toto sa zmení 

a nájdeme spoločnú reč aj s poslancami. Rozhodne chcem povedať, že ani bez zamestnancov 

MsÚ, zamestnancov MHSL, zamestnancov Sociálnych služieb mesta Trenčín, zamestnancov 

Školských zariadení mesta Trenčín, MsP a tým mám na mysli aj pedagógov, aj upratovačky, 

aj všetkých ľudí, ktorí proste v tomto meste fungujú a pracujú pre neho,  tak ani bez nich by 

som tu dnes nestál. Neboli by sme tu my všetci tak ako sme a chcel by som sa im úprimne zo 

srdca poďakovať a povedať, že sa teším na spoluprácu s nimi. Na záver mi dovoľte povedať, 

že prioritami tohto volebného obdobia sú predovšetkým zveľaďovanie verejných priestorov, 

pokračovanie v začatých projektoch, ktoré sme tu spolu urobili, či už je to v oblasti regulácie 

parkovania - výstavby nových parkovacích miest. Či je to oblasť zveľaďovania verejných 

priestorov v celom meste, či je to oblasť debarierizácie Breziny, či je to samozrejme oblasť, 

ktorá sa týka kultúry a športu, sociálnych vecí a ďalších. Je to dobré, že môžeme kontinuálne 

pokračovať, je dobré, že môžeme v pokoji pracovať a je dobré, že zásadné a radikálne zmeny 

v tomto meste nebudú tak, že by sa mal zastaviť vývoj, ktorý bol začatý. Z tohto dôvodu mi 

dovoľte, aby som nám všetkým poprial veľa zdravia, veľa šťastia, veľa trpezlivosti. Budeme 

veľmi úzko spolupracovať aj so štátnou správou aj s ľuďmi, ktorí tu sú, ktorí sú tu zastúpení, 

či už je to armáda SR, prednosta a Okresný úrad, polícia, hasiči, dobrovoľní hasiči, hygiena, 

samozrejme nemocnica a s ďalšími dôležitými inštitúciami, ktoré sú nám veľmi blízko a bez 

spolupráce,  s ktorými by sme tiež nedokázali mať v tomto meste výsledky. Zároveň platí aj 

to, že budeme musieť ďalej rokovať s vládou SR na tom, aby sme pre toto mesto získali 

podporu, aby sme pre toto mesto získali uznanie a aby sme pre toto mesto získali pozornosť, 

ktorú si jeho obyvatelia zaslúžia. Vážené Trenčianky a Trenčania ešte raz Vám ďakujeme za 

dôveru, ďakujem Vám za všetko a verím, že Vás nesklameme, nech nám Pán Boh v tom 

pomáha, ďakujem pekne.“ 

 

 

Mgr. Rybníček - V tejto fáze zasadnutia sa už budú prijímať uznesenia  a preto vykonáme 

kontrolu uznášaniaschopnosti.  

 

 

Podľa  zložených sľubov  konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny  poslancov 

mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 je prítomných 24  poslancov, na základe 

čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. 
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K bodu 6. Určenie   členov  návrhovej   komisie   a  návrh   uznesenia  zo    slávnostnej    časti 

     Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  

 

 

 

Podľa článku 3 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne po zložení 

sľubu novozvoleného primátora a poslancov MsZ sa novozvolený primátor ujíma vedenia 

zasadnutia, určí troch členov návrhovej komisie (jej úlohou je naformulovať znenie uznesenia 

z ustanovujúceho MsZ).  

 

 

Návrhovú komisiu odporúčam schváliť v zložení: 

 

Predseda: Mgr. Ján Forgáč 

 

Členovia: JUDr. Martin Smolka, Patrik Žák B.S.B.A 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, schválilo návrhovú komisiu 

tak, ako bola navrhnutá primátorom mesta.  

 

 

Mgr. Rybníček požiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Forgáča, aby predložil návrh 

uznesenia zo slávnostnej časti MsZ. 

 

Mgr. Forgáč, predseda návrhovej komisie, predložil návrh uznesenia z  (ustanovujúceho) 

zasadnutia MsZ v nasledovnom znení:   

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

1. informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Trenčín, ktoré 

sa uskutočnili dňa 10. novembra 2018  prednesenú podpredsedom mestskej 

volebnej komisie,  

2. príhovor primátora. 

 

 

B/ k o n š t a t u j e,  ž e 

 

1. novozvolený primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček zložil zákonom 

predpísaný sľub primátora mesta, 

 

2. novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne: 
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Mgr. Miloslav Baco, Martin Barčák,  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický, Mgr. Ján 

Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek  PhD.,  Peter Hošták MBA, PhD., Mgr. 

Ing. Josef Kolář,  Bc. Mária Machová,  Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Richard Medal, 

Marcel Meravý, Ing. Miloš Mičega, Mgr. Michal Moško, Mgr. Martin Petrík, Lukáš 

Ronec, JUDr. Martin Smolka, Eva Struhárová,  Ing. Mgr. Juraj Štilicha, Martin 

Trepáč,  Bc. Tomáš Vaňo,  Patrik Žák B.S.B.A.,  MUDr.  Šimon  Žďársky.   
 

 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, zobralo na vedomie 

uznesenie zo slávnostnej časti MsZ.  

/Uznesenie č.1/ 

 

 

Mgr. Rybníček „Vážené panie poslankyne,   vážení páni poslanci dovoľte mi ešte vzhľadom 

k tomu, že som dostal žiadosť o vystúpenie zrovna v bode 7 čo majú byť koledníci požiadal 

ma o vystúpenie  listom zo dňa 5.12.2018 p. Jozef  Sjekel o možnosti vystúpenia na dnešnom 

zasadnutí MsZ.  Citujem z listu p. Sjekla „Vystúpiť chcem v „bode 7. vystúpenie koledníkov, 

a len ťažko im v tom zabrániť.  Budem tiež „ v prvei rade z tohto miesta s veľmi veľkou 

pokorou legálne ďakovať bývalému nejakému prispôsobivému pánovi inžinierovi 

náčelníKOvi – Ivanovi Liptaiovi za jeho prácu ako náčelníka MsP v Trenčíne.“  

 

 

Podľa článku 9 ods. 15 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne je 

potrebné, aby mestské zastupiteľstvo schválilo, či umožní p. Sjeklovi  vystúpiť v rámci  

dnešného zasadnutia a určilo aj bod, v  ktorom môže vystúpiť.  V prípade ak MsZ schváli 

vystúpenie, navrhujem, aby p. Sjekel vystúpil v rámci bodu Rôzne (napriek jeho požiadavke 

o vystúpenie v bode 7 Vystúpenie koledníkov), nakoľko téma, ku ktorej sa chce p. Sjekel 

vyjadriť nie je na programe dnešného zastupiteľstva a do žiadneho iného bodu dnešného 

zasadnutia sa tematicky jeho vystúpenie ani nehodí.  

 

 

1/ Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 15 proti, 2 sa zdržali, 2 

nehlasovali, neschválilo vystúpenie p. Sjekla.  

 

 

Mgr. Rybníček – „Zároveň dávam návrh po vystúpení koledníkov na vyhlásenie 15 min. 

prestávky. Ja by som sa v tejto 15 min. prestávke chcel potom tu v zasadačke poďakovať 

naším hosťom, takže by som ich pekne prosil ak budú mať čas, aby prišli sem  týmito dverami 

do miestnosti, aby som sa poďakoval za vašu účasť, za vašu úctu, ktorú ste nám prejavili aj za 

to, že ste prišli. Po tých 15 minútach budeme pokračovať potom v rokovaní. Po hlasovaní ešte 

vystúpia koledníci a potom bude 15 minútová prestávka. Ďakujem pekne. “         
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2/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Rybníčka   – o vyhlásení prestávky 15 min.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1  nehlasoval,  schválilo  

návrh  Mgr. Rybníčka   -  15 minútová prestávka. 
 

 

 

 

 

K bodu 7. Vystúpenie koledníkov.  

 

 

Mgr. Rybníček  „Teraz poprosím koledníkov, aby prišli keďže sa blížia Vianoce nám 

povinšovať a priblížiť atmosféru Vianoc.“  Nasledovalo vystúpenie.  

 

 

Po vystúpení koledníkov  Mgr. Rybníček uviedol, že „Vážené dámy, vážení páni týmto sa 

slávnostná časť ustanovujúceho  MsZ  skončila. Teraz nasleduje 15 min. prestávka a po nej 

bude nasledovať ďalší pracovný program podľa pozvánky, ktorú ste obdržali. Takže ďakujem 

veľmi pekne Vám všetkým, ktorí ste prišli, prajem Vám krásne požehnané Vianoce,  šťastný 

nový rok  a tešíme sa na stretávanie a na spoluprácu s vami. Ďakujeme veľmi pekne.“   

 

 

 

Po skončení prestávky  sa pokračovalo v pracovnej časti rokovania zastupiteľstva.  

 

 

 

 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil primátor mesta:  

 

p. Dominika Gabriela a Mgr. Martina Petríka 

 

  

Za skrutátorov pre spočítavanie hlasov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia 

určil primátor mesta:  

 

 p. Petra Hoštáka MBA, PhD.  a Bc. Máriu Machovú 

  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo overovateľov 

zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.  

 

 

Mgr. Rybníček „Chcem Vám povedať jednu dôležitú informáciu. Ako vidíte vedľa mňa už 

sedí aj  p. poslanec Forgáč aj  p. poslanec Žák. Po úvodnej časti zastupiteľstva som poveril 

oboch pánov mojím zastupovaním. Pána Forgáča ako  prvého zástupcu primátora a p. Žáka 

ako druhého  zástupcu primátora mesta. Obdržali poverenie mňou podpísané, takže v tejto 

chvíli preto už sedia vedľa mňa lebo sú vlastne mňou,   vzhľadom ku kompetencii, ktorú mám 

vymenovaní za zástupcov  primátora. Ďakujem veľmi pekne.“ 
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V pozvánke zaslanej poslancom MsZ a zverejnenej v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov boli uvedené tieto body 

rokovania: 

 

1.  Otvorenie a schválenie programu (určenie overovateľov zápisnice a uznesení, určenie 
skrutátorov)   

2. Návrh na určenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov 

mimo sobášnej miestnosti a sobášneho dňa 

3. Návrh  na  zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 

5 zákona č. 357/2004  Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

4. Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 8 ods. 

2 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach 

5. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

6. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 

7. 

 

Návrh   Plánu  kontrolnej   činnosti    hlavného    kontrolóra  Mesta   Trenčín  na   

1. polrok 2019 

8. Návrh na určenie platu primátora mesta Trenčín 

9. Návrh na vyporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti so 

skončením funkčného obdobia 2014 – 2018  v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

10. Návrh Novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1521 zo dňa 

04.07.2018 

12. Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2019 

13. Interpelácie 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za,  schválilo návrh programu 

zasadnutia podľa pozvánky.  

 

 

Mgr. Forgáč navrhol do programu rokovania  doplniť ako nový bod č. 3  s názvom    

„Návrh  na zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  na voľbu 

predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na  voľbu ďalších osôb  

do stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne“  

 

Mgr. Medal „Dobrý deň vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, tento bod 

programu, ktorý navrhoval alebo tieto body programu, ktoré navrhoval pán viceprimátor 

Forgáč sme obdržali minulý piatok. My to považujeme za nešťastné, je to dôležitý a zásadný 

bod doplňovať viac menej na poslednú chvíľu do programu MsZ i keď rozumieme, že je 

dôležité, aby začali pracovať tieto odborné komisie čo najskôr, ale škoda, že tento bod nebol 

predložený v riadnom termíne a včas. Prosím, aby toto bolo ojedinelá výnimka potvrdzujúca 

pravidlo včasného a riadneho zasielania a predkladania pracovných materiálov a podkladov. 

Zároveň si dovolím vyjadriť nádej, že ešte bude vytvorený priestor i na doplnenie odborníkov 

do odborných komisií i z našej strany alebo zo strany možno iných zoskupení v tomto v MsZ. 

Aj my máme návrhy, ale nedostali sme zatiaľ príležitosť ich predstaviť a dnes na to asi na 
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poslednú chvíľu nie je celkom vhodná chvíľa. Našťastie je taká zákonná možnosť, že môžeme 

tých odborníkov doplniť aj po čase ja verím, že teda takáto debata ešte prebehne. 

Mimochodom odborníci do komisií je  natoľko odborná téma, že by ich výber mal prebiehať 

nie na úrovni politických dohôd,  ale transparentnejšie možno  nejakou vhodnou  formou 

výberového konania. Kedysi  sme sa o tom už bavili v predchádzajúcom zastupiteľstve 

nedošlo k nejakej legislatívnej zmene a tak navrhujem, aby sme sa aj o tomto  možno 

pobavili.  Napriek všetkému, čo som teda povedal my dneska budeme výnimočne hlasovať za 

doplnenie tohto bodu do programu, ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček „ Ja len chcem doplniť, že my sme spolu sedeli, my sme sa rozprávali o pred 

o takých by som povedal, že dopredu predkladaných veciach, toto je otázka, ktorá bola 

otázkou aktivity jednotlivých poslancov. Dnes je 30. deň po voľbách, posledný možný, kedy 

zastupiteľstvo mohlo byť čiže bolo v podstate 30 plných dní na diskusiu telefonovanie medzi 

poslancami komunikáciu a vzájomnú diskusiu. Takže ja len chcem upozorniť na to, že je to 

samozrejme aj o tom ako sa jednotliví poslanci budú snažiť a budú aktívni získavať si 

informácie a nečakať na to, že všetky tie informácie im bude odovzdávať iba primátor lebo si 

myslím,  že tá aktivita Vás poslancov je veľmi dôležitá. Ja som rád, že som s Vami 

komunikoval, komunikovať s Vami budem, rovnako aj z tohto miesta Vás veľmi pekne 

prosím, aby ste aj vy boli aktívni voči poslancom a využívali ten čas, ktorý tu je a nespoliehali 

sa vo všetkom ako na mňa ako na primátora, ďakujem veľmi pekne.“ 

  

 

 

1/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Forgáča    – doplnenie nového bodu č. 3. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal, 1  nehlasoval, 

schválilo doplnenie  bodu  do   programu rokovania v zmysle návrhu Mgr. Forgáča. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2. Návrh na určenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov 

mimo sobášnej miestnosti a sobášneho dňa. 

 

 

Mgr. Rybníček  predložil materiál pod bodom 2. 

 

Uviedol, že „tento materiál ste obdržali v pozvánke takže to uznesenie máte pred sebou. Je to 

vlastne uznesenie, ktoré vyplýva aj zo zákona tým, že nielen štatutárny zástupca mesta, ale aj 

poslanci MsZ zo zákona sobášia a navrhujeme  tak,  aby to bolo určených zo všetkých 25 

poslancov MsZ, potom vy sa medzi sebou budete dohadovať o tom, že kde kedy a ako? Aby 

sme dali väčšiu možnosť a flexibilitu pre nás všetkých, aby to neostalo na dvoch, troch, 

štyroch, piatich ľuďoch, ktorí potom budú musieť po sobotách sobášiť, nie je to vôbec 

jednoduché. Preto je ten návrh koncipovaný tak, že sobášiaci budú určení zo všetkých 

poslancov zastupiteľstva a potom bude na Vás ako sa dohodnete, ďakujem.“ 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal, schválilo 

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

miestnosti a sobášneho dňa v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č. 2/ 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Návrh na zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  na voľbu 

predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na  voľbu ďalších 

osôb  do stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.    

 

 

Mgr. Forgáč, predložil materiál pod bodom 3. 

 

Uviedol, že „materiál ste obdržali písomne resp. elektronicky 07.12.2018 a prečítal 

uznesenie.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

v o l í    

 

A. členov stálych komisií  mestského zastupiteľstva z radov poslancov 

nasledovne:  

 

1. Finančná a majetková komisia: 

Peter Hošták MBA, PhD. 

Mgr. Ján Forgáč 

Lukáš Ronec 

Mgr. Michal Moško  

Ing. Richard Ščepko 

 

2. Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania: 

Martin Barčák 

Mgr. Miloslav Baco 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. 

Mgr. Ing. Josef Kolář 

Mgr. Richard Medal 

3. Komisia školstva:  

Patrik Žák B.S.B.A. 

Ing. Miloš Mičega 

 

4. Komisia mládeže a športu:  

JUDr. Martin  Smolka 

Dominik Gabriel 

Marcel Meravý 

Ing. Ladislav Matejka 
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5. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: 

Eva Struhárová 

Bc. Mária Machová  

Ing. Mgr. Juraj Štilicha  

MUDr. Šimon Žďársky  

 

6. Komisia kultúry a cestovného ruchu:  

Bc. Tomáš Vaňo 

Mgr. Martin Petrík  

Martin Trepáč 

Pavol Bobošík 

Mgr. Kamil Bystrický 

 

 

B. predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne takto: 

 

 

1. Peter Hošták MBA, PhD.  predseda Finančnej a majetkovej komisie, 

2. Martin Barčák predseda Komisie životného prostredia, dopravy, 

investícií a územného plánovania, 

3. Patrik Žák B.S.B.A.  predseda Komisie školstva 

4. JUDr. Martin  Smolka   predseda Komisie mládeže a športu 

5. Eva Struhárová predseda Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 

6. Bc. Tomáš Vaňo   predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu 

 

 

C.  ďalšie osoby  do stálych komisií mestského zastupiteľstva  nasledovne: 

 

 

1. Finančná a majetková komisia 

1.    PhDr. Erik Kubička  MBA  

2.    Ing. Mária Kebísková 

 

2. Komisia životného prostredia,  dopravy, investícií a územného plánovania  

1. Ing. Veronika Hlucháňová 

2. Ing. František Matečný 

 

3. Komisia školstva 

1. Mgr. Ján Vojtek 

2. Mgr. Jozef Baláž 

 

4. Komisia mládeže a športu  

1. Mgr. Viliam Čacho 

2. Mgr. Igor Schlesinger 

 

5. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku   

1. Mgr. Ľubomír Vavruš 

2. Dr. Jozef Hrubo 
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6. Komisia kultúry a cestovného ruchu  

1. Mgr. art. Barbora Varga Petríková  

2. Mgr. Vladimír Ondrovič 

 

 

Ing. Mičega „Ja poprosím o riadnu. Dobre takže vážený pán primátor, vážené kolegyne, 

kolegovia, ostatní prítomní. Materiál, ktorý sme dostali  tak ako povedal kolega Medal 

v piatok rešpektujem ako materiál na základe nejakého výsledku rokovaní. Bol som zaradený 

do Komisie školstva s tým, že predseda komisie je Patrik Žák, ja si len dovolím dať kolegom 

na vedomie, že čo sa týka tejto komisie, myslím si, že školstvo je oblasť, ktorá si zaslúži 

pozornosť. Je to oblasť, ktorá sa týka detí, či už je to predškolského alebo školského, t.z. pred 

primárneho alebo primárneho vzdelávania a v tejto oblasti dať len dvoch poslancov do 

komisie MsZ si dovolím povedať jednu vec, že z môjho pohľadu nechcem povedať, že to je 

dehonestujúce voči školstvu ako takému, ale určite nie paritné voči ostatným komisiám, kde 

sú prosím pekne po piatich členoch, štyroch najmenej, t.z., že dávam na zváženie či nemáte 

záujem niektorí preskupiť a posilniť Komisiu školstva o ďalšieho člena. Pretože ja osobne sa 

síce cítim byť zdatný v niektorých veciach, školstvo nie je moja doména napriek tomu ak 

budem môcť budem nápomocný, budem veľmi rád kontrolovať stavebno-technický stav, 

budov, objektov a tak ďalej a možno aj rekonštrukcie objektov, ale z hľadiska toho školstva 

predsa len by som uvítal, keby toto zastupiteľstvo zvážilo tam doplniť ďalšieho poslanca 

napriek tomu, že za odborníkov sú tam doplnení pán Vojtek, to je bývalý poslanec MsZ 

a predseda Komisie školstva bývalý a pán Baláž, ktorý bol ak sa nemýlim vedúci odboru 

školstva na MsÚ, t.z., že po tejto stránke je tam tá odbornosť, ale po poslaneckej minimálne 

aspoň posilniť počty členov. Takže nemôžem dať návrh, pretože nebudem nikoho z niektorej 

komisie, ale dávam to ako návrh na zváženie s tým, že z môjho pohľadu dvaja členovia 

komisie je veľmi málo, ďakujem.“ 

 

  

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval, 

schválilo zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  na voľbu 

predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na  voľbu ďalších osôb  

do stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne   v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č. 3/ 

 

 

 

 

 

K bodu 4. Návrh na zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 

ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

 

 

Mgr.  Rybníček predložil materiál pod bodom 4. 

 

Uviedol, že „len chcem veľmi krátko povedať, že táto komisia musí rešpektovať zo zákona 

podľa článku 7 teda musí zo zákona rešpektovať zloženie  politických síl v zastupiteľstve. 

Čiže členmi komisie MsZ v nasledovnom zložení za nezávislých pán poslanec Martin 

Smolka, za stranu SMER-SD pán poslanec Michal Moško, za KDH pán poslanec Pavol 
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Bobošík, za Spolu progresívne Slovensko,  Občianska konzervatívna strana pán poslanec 

Richard Medal a za stranu SaS,  SME Rodina Boris Kollár, OĽANO pán poslanec Ladislav 

Matejka. Zároveň v bode C je navrhnutý člen komisie MsZ v Trenčíne nasledujúceho 

predsedu  tejto komisie navrhujem pána poslanca  Martina Smolku.“ 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za, zriadilo komisiu Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle predloženého 

návrhu. 

/Uznesenie č.4/ 

 

 

 

 

 

K bodu 5. Návrh    na  zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 8  

                 ods. 2 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach.  

 

 

Mgr.  Rybníček predložil materiál pod bodom 5. 

 

Uviedol, že „táto komisia rieši predovšetkým stažnosti, ktoré sú, alebo vybavuje stažnosti, 

ktoré sú podávané či už na primátora mesta a poslancov alebo hlavného kontrolóra.“   

 

Mgr. Medal „Dovolím si doplniť návrh alebo predložiť návrh na doplnenie tejto komisie o 

pána kolegu poslanca Šimona Žďárskeho, ďakujem.“ 

 

 

 

1/ Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Mgr. Medala.  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 3 proti, 2 sa zdržali,  6 

nehlasovali,  schválilo pozmeňujúci návrh v zmysle návrhu Mgr. Medala.   

 

 

2/ Hlasovanie o materiáli ako o celku so schváleným  pozmeňujúcim  návrhom. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za,  1 sa zdržal, 2 nehlasovali,  

schválilo zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 8  ods. 2 

Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach.   v zmysle  schváleného    

pozmeňujúceho  návrhu. 

/Uznesenie č. 5/ 

 

 

Mgr. Rybníček „pán poslanec Žďársky prosím Vás vedľa  Vami sedí pán poslanec Vaňo 

však? Môžete mu vybrať kartičku podľa Rokovacieho poriadku môže poslanec,  ktorý tu nie 

je a  nechá si kartičku a sedí vedľa neho, môže ho požiadať, aby vybral jeho kartičku kvôli 

tomu, aby sme vedeli koľko prítomných poslancov je v sále, ďakujem.“ 
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Ing. Mičega „môžem poprosiť teraz, či by sa overilo, či náhodou tento hlas nespôsobil 

nezvolenie kolegu?“ 

 

Mgr. Rybníček „Je to tak, že vlastne podľa toho, čo som tu mal bolo 24, ale prítomných 

v sále bolo len 23 poslancov tak?  Tak tu nebol? Takže v tej chvíli konštatujem,  ďakujem za 

upozornenie. V tej chvíli konštatujem, že pán Šimon Žďársky bol zvolený do tej komisie, 

ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ďakujem za upozornenie. Ja Vás,  ale potom poprosím 

naozaj lebo stáva sa tu bežne v tomto zastupiteľstve aj v minulom volebnom období, že 

poslanec vytiahne kartičku a zostane tu sedieť. Tak len chcem upozorniť, že budem 

posudzovať prítomnosť poslancov podľa fyzickej prítomnosti v sále, nie podľa kartičky 

zastrčenej v hlasovacom zariadení. Teraz ste videli ukážku, že v tomto prípade som sa 

pomýlil, tak sa ospravedlňujem, nevšimol som si, že pán poslanec Vaňo tu nie je fyzicky 

prítomný. Takže budem vždycky hovoriť podľa toho koľko je prítomných fyzických 

poslancov, ale veľmi pekne Vás prosím, ste všetci rozumní a dospelí ľudia. Keby ste sa mohli 

správať tak, že keď tu naozaj nechcete hlasovať a vytiahnite kartičku, tak prosím buď radšej 

odíďte lebo inak Vás budem považovať za ľudí, ktorí ste prítomní v sále. Technické 

zariadenie je čisto len výpomocka technického charakteru, to nie je zákonom stanovená 

možnosť, že podľa toho sa to posudzuje. MUDr. Žďársky -  faktická, ale už ani nie lebo ja 

som už ukončil tento bod, ospravedlňujem sa. Takže ja len skonštatujem, že uznesenie 

predošlé teda pozmeňovací návrh pána poslanca Medala bol schválený a pán Šimon Žďársky 

bude člen tejto komisie, ďakujem pekne, poďme ďalej.“ 

 

 

 

 

  

K bodu 6. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. 

 

 

Mgr.  Rybníček predložil materiál pod bodom 6. 

 

Uviedol, že „ v zmysle čl. 6, odsek 10, VZN č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými 

prostriedkami Mesta Trenčín si Vás dovoľujeme informovať, že primátor Mesta Trenčín 

vykonal nasledovné rozpočtové opatrenia v čase od 26.9.2018 do 21.11.2018.  Zmena 

Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 č.24, 25, 26, 27, 28 a 29. Po termíne 

zaslania materiálov bola schválená   Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 

2018 č. 30, ktorá Vám bola tiež rozdaná. O všetkých zmenách boli poslanci MsZ oboznámený 

spolu s odôvodnením vytvorených zmien elektronicky po ich schválení.“  

 

Mgr. Medal „Ďakujem ja využívam túto  príležitosť  vzhľadom k tomu, že zase sedíme 

v novom zložení, aby som znova otvoril túto tému. Za náš klub dlhodobo nesúhlasíme 

s niektorými konkrétnymi rozpočtovými opatreniami primátora a sú zase súčasťou tohto 

materiálu. Ide  napr. o dodatočne schvaľované dotácie,  o ktorých si myslíme, že  systémovo 

sú v kompetencii poslancov MsZ a považujeme toto za istý druh ukrajovania kompetencií 

zastupiteľstva pánom primátorom. Ja to chápem, že sú dôležité rozhodnutia, ktoré treba urobiť 

v súvislosti s nejakými prevádzkovými  záležitosťami, ale pozri sme sa na to prosím nejako 

systémovo a skúsme si tie jednotlivé opatrenia rozobrať niekedy niekde  a v pokoji a nastaviť 

ten systém lepšie, tak aby tá kompetencia zostala rozdelená medzi pána primátora  

a poslaneckým zborom, my sa zdržíme v tomto bode, ďakujem.“ 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  3 sa zdržali, 1 nehlasoval,  

zobralo na vedomie  Informáciu  o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom 

mesta v zmysle  predloženého   návrhu.   

/Uznesenie č. 6/  

 

 

 

 

 

K bodu 7. Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018. 

 

 

Mgr.  Rybníček predložil materiál pod bodom 7. 

 

Uviedol, že „tento materiál ste tiež obdržali v pozvánke. Je to predovšetkým materiál, ktorý 

hovorí o nasledovných vplyvoch zo zmien príjmov a výdavkov. Bežné príjmy sa zvyšujú o 

plus + 165.922 €, t. j. na 42.553.569 €.  Kapitálové príjmy sa nemenia. Bežné výdavky sa 

zvyšujú o plus + 165.922 €, t. j. na 40.676.464 €.  Kapitálové výdavky sa nemenia. Finančné 

operácie sa nemenia.  Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet 

prebytkový vo výške plus + 1.877.105 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 

12.089.885 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 10.212.780 €.“  

 

 

Mgr. Medal predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie: 

 

V  kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

1. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Rekonštrukcia MK Gen.Svobodu 

navrhujem znížiť o mínus – 6.000 €, t.j. na 669.050 €. Zníženie na základe nižšej 

hodnoty zákazky.  

 

2. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 2. Územné plánovanie mesta, 

funkčná klasifikácia 0443, položku 711: ÚPP a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ 

navrhujem znížiť o mínus – 17.000 €, t.j. na 13.000 €. Zníženie na základe 

predpokladaného čerpania do konca roka.  

 

3. V programe 3. Interné služby, podprogram 2. Hospodárska správa a evidencia majetku 

mesta, prvok 3. Pozemky, funkčná klasifikácia 0111, položku 711: Nákup pozemkov 

a nehmotných aktív navrhujem zvýšiť o plus  + 23.000 €, t.j. na 241.304 €.Zvýšenie 

rozpočtovaných kapitálových výdavkov na nákup pozemkov v súvislosti s dražbou 

detského ihriska na Inoveckej ulici, ktorá sa uskutoční 19.12.2018. 

 

Ing. Mičega „Ďakujem, ja som sa chcel len opýtať, že či nejakým spôsobom sa prejavilo na 

rozpočte mzdové náklady, ktoré boli vynaložené na odstupné na odchádzajúceho náčelníka, 

ak sa nemýlim aj zástupcu, bavíme sa tam o sume, ak sa nemýlim podľa mojich informácii 

7.000 eur a druhé odstupné mi nie je známe, t.z., že či tieto peniaze boli navýšené v tejto 
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kapitole, ktorá bola určená na mzdy zamestnancov MsP alebo sa to bralo z ich mzdových 

nákladov na úkor teda tých jestvujúcich, ďakujem.“ 

Mgr. Rybníček „Bolo to z rozpočtu MsP.“ V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol Návrh na Zmenu Programového 

rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018, ktorý je predmetom dnešného rokovania MsZ, 

zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred 

rokovaním mestského zastupiteľstva o tomto návrhu. Dňom vyvesenia Návrhu na Zmenu 

Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018, t.j. 23.11.2018  začala plynúť najmenej 

desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k tomuto návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 

 

„K Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 v zákonom 

stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle 

§ 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“ 

 

 

1/ Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Mgr. Medala.  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 7 proti, 3 nehlasovali,  

schválilo pozmeňujúci návrh v zmysle návrhu Mgr. Medala.   

 

 

2/ Hlasovanie o materiáli ako o celku so schváleným  pozmeňujúcim  návrhom. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za,  1 sa zdržal,  schválilo 

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 v zmysle  schváleného 

pozmeňujúceho návrhu.   

/Uznesenie č. 7/  

 

 

 

 

K bodu 8. Návrh   Plánu  kontrolnej   činnosti    hlavného    kontrolóra  Mesta   Trenčín  na   

     1. polrok 2019. 

 

 

Ing. Zigová  predložila materiál pod bodom 8. 

 

Uviedla, že „vážený p. primátor, dámy a páni poslanci dovoľte mi, aby som Vám aj ja 

zablahoželala k zvoleniu a zároveň si Vám dovoľujem predložiť Návrh   Plánu  kontrolnej   

činnosti    hlavného    kontrolóra  Mesta   Trenčín  na   1. polrok 2019.  V zmysle §  18  f ods. 

1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2019 je  zameraný 

na vykonanie finančných kontrol podľa zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých účelom je najmä kontrola plnenia 
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vybraných uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola hospodárenia mesta za rok 2018 ako 

súčasť Stanoviska k Záverečnému účtu mesta Trenčín za rok 2018. Je to kontrola, ktorá sa 

pravidelne v tomto období vykonáva. Ďalej kontrola mestských rozpočtových organizácií, ich 

súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými normami riadenia so 

zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s 

verejnými finančnými prostriedkami. Ďalej kontrola plnenia opatrení, ktorá sa tak isto 

pravidelne vykonáva.  Plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2019 zohľadňuje 

počet finančných kontrol v nadväznosti na plnenie ďalších úloh (odborné stanoviská, správy, 

vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, evidencia a vyhodnocovanie podnetov, 

sťažností, petícií a ostatné kontrolné činnosti) v kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra 

Mesta Trenčín a útvaru hlavného kontrolóra. V pláne navrhujem teda tieto kontroly, ktoré 

Vám boli aj predložené.  

 

1. Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle článku 14, 

bod 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 

2. Kontrola v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2018 pred jeho 

schválením v zastupiteľstve - kontrola dodržania zákonom stanovených náležitostí 

záverečného účtu podľa § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 9 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

3. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v Základnej škole na 

ul. L. Novomeského 11 v Trenčíne, kontrolované obdobie:  rok 2018. 

4. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v Základnej škole na 

ul. Veľkomoravská 12 v Trenčíne, kontrolované obdobie:  rok 2018. 

5. Kontrola plnenia opatrení z kontroly č. 9/2015: Následná finančná kontrola 

dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov v podmienkach Mesta Trenčín – Mestský úrad, kontrolované obdobie:  rok 

2018. 

 

Plán bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Trenčín v súlade s platnou legislatívou do 

dnešného dňa neboli k plánu zo strany občanov pripomienky, ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Medal „ďakujem za slovo, ja po predchádzajúcej dohode aj s pani hlavnou 

kontrolórkou navrhujem doplniť do plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 finančnú 

kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami pri investičnej akcii z roku 2018 obnova materskej školy Opatovská 654/39 

Trenčín, ďakujem.“ 

 

 

 

1/ Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Mgr. Medala.  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 4 sa zdržali,  

schválilo pozmeňujúci návrh v zmysle návrhu Mgr. Medala.   
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2/ Hlasovanie o materiáli ako o celku so schváleným  pozmeňujúcim  návrhom. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, schválilo Plán  kontrolnej   

činnosti    hlavného    kontrolóra  Mesta   Trenčín  na  1. polrok 2019 v zmysle  

schváleného pozmeňujúceho návrhu.   

/Uznesenie č. 8/  

 

 

 

 

 

K bodu 9. Návrh na určenie platu primátora mesta Trenčín. 

 

 

p. Hošták MBA PhD.,  predložil materiál pod bodom 9. 

 

Uviedol, že  „ďakujem za slovo, ja si dovolím tento návrh len veľmi stručne uviesť v podstate 

ako zastupiteľstvo máme možnosť upraviť plat primátora a to spôsobom tak, že ho navýšime 

o určitú zložku, ktorá je teda určená ako percento zo zákonom stanoveného základu. Zároveň 

si dovolím podotknúť, že v uplynulom volebnom období bol plat primátora stanovený tak, že 

to bolo zákonom stanovené minimum alebo základ,  ku ktorému bolo navýšenie priznané 

zastupiteľstvo vo výške 50 %. Návrh,  ktorý predkladám je,  že plat primátora bude stanovený 

ako toto zákonom stanovené minimum alebo základ navýšený o 60 %. Reflektuje to tú 

situáciu, že sa podarilo zastabilizovať ekonomickú situáciu mesta,  zároveň sa úspešne 

podarilo zrealizovať veľa investičných akcií a povedal by som, že tento návrh reflektuje aj 

vôľu občanov, ktorý ju jednoznačne vyjadrili vo voľbách a týmto spôsobom v podstate 

vystavili určité vysvetlenie tomu ako primátor vykonával svoju funkciu. Takže ja nemám 

žiadny problém tento návrh predložiť. Prv než budú nejaké debaty o plate by som chcel 

podotknúť, že toto mesto len na bežných príjmoch a výdavkoch funguje viac ako s 40 

miliónmi eur. My nepotrebujeme šetriť na primátorovi my potrebujeme, aby primátor šetril 

a my ho potrebujeme motivovať, aby svoju prácu vykonával čo najlepšie a preto ako ekonóm, 

človek, ktorý sa pohybuje v tom svete financií sa plne staviam za tento návrh a dúfam, že ho 

podporíte, ďakujem.“ 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 4 sa zdržali, schválilo 

určenie platu primátora mesta Trenčín  v zmysle  predloženého  návrhu.   

/Uznesenie č. 9/  

 

 

 

 

 

 

K bodu  10.Návrh    na vyporiadanie  nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti so  

skončením funkčného obdobia 2014 – 2018  v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 
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Ing. Pagáč predložil materiál pod bodom 10. 

 

Uviedol, že  „tak ešte raz dobrý deň prajem všetkým, materiál ste v podstate obdržali všetci 

v čase tak, aby ste si ho mohli pozrieť. Ide vlastne o to, že primátor mesta počas výkonu 

funkcie mu patrí takisto dovolenka na zotavovanie v zmysle Zákonníka práce a z dôvodu 

nemožnosti vyčerpania tejto dovolenky na zotavenie primátora mesta Trenčín, bola pracovná 

vyťaženosť a časová zaneprázdnenosť tak navrhujeme, aby sa táto dovolenka preplatila 

v zmysle zákona. Návrh na uznesenie je  -  Mestské  zastupiteľstvo v Trenčíne   schvaľuje 

Mgr. Richardovi Rybníčkovi, primátorovi mesta Trenčín, vyplatenie náhrady platu primátora 

za rok 2018 v rozsahu 19 dní.  Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku: 

 

• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky  - 19 dní 

• počet hodín za deň      - 7,5 hod 

• priemerný hodinový plat     - 28,3992 - €/hod  

• preplatená náhrada      - 4046,88€  
 

Primátor sa mesta rozhodol, že náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku prerozdelí na 

charitu.“ 

 

Mgr. Rybníček  „Ak dovolíte ja len jednu poznámku. Prepáčte nebudem verejne rozprávať 

o tom kam na charitu tie peniaze dám aj kvôli tomu, že niektoré tu budú fyzické osoby alebo 

rodiny, ktoré to potrebujú a nechcem ich vystavovať takto verejne nejakým verejným 

informáciám, ale chcem Vám teda povedať, že v prípade schválenia tejto sumy, ktorá ešte 

z tejto sumy, ktorú ste počuli bude zdanená. Takže toto je brutto, tá suma sa bude hýbať 

niekde okolo 2.600 eur, tak túto rozdelím na charitu pre ľudí, ktorí to potrebujú, ďakujem.“ 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za,  schválilo vyporiadanie  

nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti so  skončením funkčného obdobia 

2014 – 2018  v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“)  v zmysle  predloženého  návrhu.   

/Uznesenie č. 10/  

 

 

 

 

 

 

K bodu 11. Návrh Novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 

 

Mgr. Rybníček  predložil materiál pod bodom 11. 

 

Uviedol, že „tento návrh ste obdržali v pozvánke. Princípom tohto návrhu bolo, aby 

predovšetkým bola možnosť v rámci predkladania materiálov, pokiaľ sa poslanci nerozhodnú 

a poslankyne inak, čiže upozorňujem, že vždy keď sa poslanci rozhodnú, že budú predkladať 

tento materiál,  vždy ho budú predkladať, ale v prípade, že niektorí z poslancov alebo 

predsedov komisií sa rozhodne, že nechce predkladať svoj návrh, tak takýto návrh predloží 

vedúci útvaru, ktorý tieto návrhy spracovávali s tým, že v rámci diskusie sme to chceli nejak  
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uľahčiť v tom, že v prípade, keď príde nejaká veľmi konkrétna otázka, tak aby sme sa 

nemuseli zdržovať hlasovaním o tom, či môže vedúci útvaru MsÚ vystúpiť alebo nie alebo 

riaditeľ nejakej m.r.o.. Tak by mohol vystúpiť automaticky v súvislosti s tým predkladaním 

tých  materiálov sú tu aj kolegovia z kraja myslím si, že aj v TSK to tam tak je, že vystupuje, 

vystupujú, ale to nám môžu povedať. Vystupujú vedúci útvaru a predkladajú návrhy, tak ma 

to tak inšpirovalo, že je to pomerné zaujímavé uľahčenie rokovania zastupiteľstva, to len na 

dôvažok toho ako som prečo s čím som sa inšpiroval, samozrejme je na Vás ako sa 

rozhodnete, ďakujem.“ 

 

Mgr. Bystrický „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, milé kolegyne a kolegovia. 

Ja si dovolím v mene Občianskeho klubu podať pozmeňovací návrh k tomuto bodu programu 

v znení. Odôvodnenie pozmeňovacím návrhom navrhujem zmenu v tom, aby na zasadnutí 

MsZ  mohol bez súhlasu zastupiteľstva vystúpiť nie akýkoľvek zamestnanec mesta (tak ako to 

navrhuje predložená novelizácia), ale len vedúci zamestnanec o vystúpenie ostatných 

zamestnancov navrhujem, aby vždy hlasovalo MsZ. Na základe uvedeného navrhujem 

pozmeňovací návrh, aby článok 9 odstavec 6 Rokovacieho poriadku znel nasledovne: 

Predsedajúci môže počas diskusie udeliť slovo,  aj ktorému koľvek vedúcemu zamestnancovi 

mesta ak je potrebné podať podrobnejšie vysvetlenie k prerokovávanému materiálu. Za 

vedúceho zamestnanca mesta sa na účely tohto odseku považuje aj náčelník MsP, riaditeľ 

mestom zriadenej organizácie a hlavný architekt. Pri vystúpení ostatných zamestnancov mesta 

sa bude postupovať podľa odstavca 15 tohto článku, ďakujem.“ 

 

MUDr. Žďársky „Ja mám pozmeňujúci návrh, nakoniec odseku 8 článku 9 Rokovacieho 

poriadku, ak teda bude toto schválené. Ja by som tam doplnil, ak v diskusii vystúpi 

zamestnanec mesta podľa odseku 6 tohto článku má poslanec, ktorý už vystúpil v diskusii 

k prerokovávanému bodu a už nemá faktickú poznámku právo na reakciu formou ďalšej 

faktickej poznámky. Je to vlastne z toho dôvodu, aby sme tu mohli konštruktívne debatovať 

na tie témy, aby poslanec mohol reagovať ak aj legitímneho ho zamestnanec  neguje  vytvára 

to priestor pre konštruktívnu diskusiu poslancov a exekutívy.“ 

 

Mgr. Rybníček „Ja k tomu len poviem, že prosím Vás vnímajte aj tento návrh, ktorý 

predkladám a naozaj to tak aj bolo myslené, že tí vedúci zamestnanci vystúpia naozaj len 

v prípade veľmi podrobného podobné otázky. Proste,  o ktoré jednoducho nemusí vedieť 

každý z nás a vtedy dostane odpoveď, ale vôbec to neni v pláne, že by sa teraz akýkoľvek 

zamestnanec alebo vedúci mal zapájať do našich diskusií, ktoré tu budeme viesť na to 

jednoducho nie je priestor. Ide skôr len o to, že keď naozaj príde veľmi konkrétna úplne 

podrobná otázka, tak aby mohol ten vedúci odpovedať bez toho, aby ste museli zakaždým 

hlasovať, ale ďakujem samozrejme za tú vašu pripomienku aj pozmeňovací návrh, ďakujem 

veľmi pekne.“ 

 

 

 

1/ Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Mgr. Bystrického.  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 9 za, 9 proti, 2 sa zdržali,  3 

nehlasovali,  neschválilo pozmeňujúci návrh v zmysle návrhu Mgr. Bystrického.   
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2/ Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu MUDr. Žďárskeho.  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 9 za, 7 proti, 1 sa zdržal,  6 

nehlasovali,  neschválilo pozmeňujúci návrh v zmysle návrhu MUDr. Žďárskeho.  

 

 

3/ Hlasovanie o materiáli ako o celku. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval, 

schválilo Novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v 

zmysle  predloženého  návrhu.   

/Uznesenie č. 11/  

 

 

 

 

 

 

K bodu 12. Návrh   na   zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1521 zo dňa  

        04.07.2018. 

 

 

Mgr. Rybníček  predložil materiál pod bodom 12. 

 

Uviedol, že „je tento bod tiež obdržali v pozvánke. V tej dôvodovej správe ide len o to, že   

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 04.07.2018 schválilo zámer na 

vyhlásenie verejného obstarávania – zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej 

energie“ – MHSL m.r.o. Medzi tým sa v  masovokomunikačné prostriedky zverejnili správu, 

že od roku 2019 ÚRSO pristúpi k všeobecnému zvýšeniu cien energií – plynu a elektrickej 

energie. Do súťaže bola doručená iba jedna ponuka od uchádzača s cenou predpokladanou tak 

ako tam je uvedené. Potom sme zistili, alebo naši zamestnanci urobili to, že vykonali  dopyt 

na nacenenie ďalších dodávateľov, aby bolo  jasné do akej miery sa my máme rozhodnúť či 

súťaž zopakujeme, alebo ponecháme a poprosíme zastupiteľstvo, aby zvýšilo tú cenu 

dohodnutého a aby sme vedeli pokračovať plynulo teda v čerpaní, pretože 31.12. končí táto 

zmluva. Samozrejme mali sme dohodu aj máme dohodu, že dodávateľ pôvodný bude 

pokračovať v dodávke, ale rozhodol som sa, že Vám predloží materiál, ktorý hovorí 

o navýšení tejto zmluvy tak, aby sa dala podpísať zmluva. Toto je celý výsledok tohto 

dnešného bodu. Samozrejme budem rešpektovať každý Vás názor, je to názor exekutívy 

a preto sme ho aj tak predložili aj s odôvodnením, ktoré máte, ďakujem.“ 
 

Ing. Mičega – faktická „ Ospravedlňujem sa lebo mám to zariadenie po pravej strane, 

zvyčajne som to mal po ľavej. Takže ja by som vážený pán primátor a kolegovia jednu vec 

chcel dať do pozornosti ten pozmeňovací návrh neni to k tomuto,  o ktorom sa bavíme, ale je 

to v rámci teda diskusie. V pozmeňovacom návrhu, mali sme tu ten tretí pozmeňovací návrh 

pri rozpočte ohľadom toho nákupu pozemkov ihriska, my sme ho schválili to navýšenie. Ja 

len dávam do pozornosti možno sa mýlim, my sme predtým mali schválené uznesenie, ktorým 

sme zaviazali zastupiteľstvo zaviazalo teda exekutívu vyčleniť určitú finančnú sumu na nákup 

toho pozemku pod to ihrisko na Inoveckej ulici. My sme teraz síce navýšili financie do 

kapitoly nákup pozemkov, ale nie som si istý a to ma opravte, buď sa mýlim, týmto 

navýšením sme nezmenili to uznesenie, ktoré nám dávalo presnú výšku za akú môžeme alebo 
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kde môžete ísť do akého stropu pri kúpe toho pozemku t.z., že ak to je tak ak sa teda nemýlim 

ja , my sme síce navýšili  možnosť dať peniaze, ale zároveň sme nedali súhlas, že môžete ich 

použiť tým uznesením. To je môj názor, ja neviem skúste sa na to pozrieť, či to malo teda 

význam navyšovať túto kapitolu bez toho zmeny toho pôvodného uznesenia, ďakujem.“ 

 

Ing. Pagáč „Nezmenili sme to uznesenie to je stále platné, my máme vlastne ten limit taký 

aký sme sa vtedy dohodli a v podstate toto boli len prostriedky, aby sme mohli zaplatiť nejaké 

veci, tam sa platí záloha za dražbu.“ 

 

Ing. Mičega - faktická „Takže ak môžem, ja sa vrátim teda k tomu uzneseniu, ktoré sme 

schválili, kolegom som chcel dať len na vedomie, teda ak je tak, že tým že sme navýšili 

finančné prostriedky, tak stále tam ostáva to, že ideme kupovať pozemok  kde protistrana 

vopred vie koľko máme na to vyčlenených peňazí, t.z., že keď tam dá ta protistrana v tej 

dražbe o 1 eur viac hneď v prvom kole licitácie tak Mesto Trenčín skončilo s možnosťou 

kúpy toho pozemku. To je hlavne pre tých novozvolených, t.z. je to to ten pozemok, čo je pri 

na Inoveckej ulici, ak sa nemýlim pri ihrisko KUPAS, t.z., že my sme tam dali vtedy finančný 

limit do akého môže toto resp. mesto ísť do dražby, t.z. protistrany všetky vedia o tom aký 

máme tam limit. Takže dávam Vám na to zváženie, že či toto uznesenie teraz poprípade 

nezvážite väčšina, ktorí ste tu,  nezmeniť tiež a dať tam voľnú ruku mesto, aby mohlo 

kupovať ten pozemok lebo inak je to o ničom, ďakujem.“ 

 

Ing. Pagáč „To sme riešili už v minulosti a je to vyriešené iným spôsobom,  o ktorom teraz 

hovoriť nebudem a druhá vec je taká,  že zo zákona, keď mesto ide niekam ako mesto musí to 

mať dopredu schválené  zastupiteľstvom a toto ošetrené máme. Preto sa tam neriešil druhý 

spôsob akým spôsobom to pôjde a to vedia, tí ktorí sú v dozornej rade TPS, tí o tom hlasovali 

aj to rozhodli a preto nebudeme ďalej pokračovať v MsZ, aby sa potom ten limit nedozvedeli 

naozaj všetci.“ 

 

Mgr. Rybníček „Ďakujem, inými slovami treba povedať, že my nemôžeme mať voľnú ruku 

ako exekutíva bez predošlého schválenia zastupiteľstva a ísť na dražbu a licitovať tam 

ľubovoľne sumy, ktoré tam sú bohužiaľ nám toto zákon neumožňuje. Je to nevýhoda, ja 

súhlasím, ale nevieme to obísť, neviem tam teraz ja ako primátor niekoho poslať a licituj do 

výšky, ktorá ti je vhodná. Miň peňazí koľko chceš lebo to jednoducho nemôže takto fungovať, 

to musí byť nejakým  spôsobom predtým schválené zastupiteľstvom.“ 

 

Mgr. Medal „Toto je dlhodobo riešená téma a ja chcem plno dôverovať mestu a vedeniu 

mesta, že urobí všetko preto,  aby sa toto ihrisko vrátilo do majetku mesta, ďakujem.“ 

 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 sa zdržali, schválilo zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1521 zo dňa 04.07.2018 v zmysle  

predloženého  návrhu.   

/Uznesenie č. 12/  
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K bodu 13. Návrh  Harmonogramu zasadnutí   Mestského   zastupiteľstva   v Trenčíne na  rok  

        2019. 

 

 

Mgr. Rybníček  predložil materiál pod bodom 13. 

 

Uviedol, že „tento návrh ste obdržali v pozvánke. Ja som len chcel povedať, že aj to čo som 

povedal na začiatku v príhovore, že aby sme mali dostatočný čas na možnosť rokovať 

o závažných témach a rozpočet je naša najväčšia kompetencia akú máte a je to samozrejme 

plne vaša kompetencia. Vzhľadom k tomu, že idú Vianoce, v podstate ten pracovný rok sa 

začína až 07. januára. Zákon hovorí, že rozpočet by mal visieť už 15 dní   pred zasadnutím 

zastupiteľstva, čiže medzi 07. a 15. je už len 8 dní na rokovanie. Pričom je tam víkend 

a nechcem, aby to potom bolo tak, že zverejní  sa  nejaký rozpočet, ktorý sa potom bude nejak 

dramaticky meniť na základe rokovaní. Tak som sa rozhodol Vám navrhnúť takú jednu 

zmenu, že by MsZ najbližšie prvé bolo 13.02.2019. Kde by sme teda prerokovávali verím 

tomu aj rozpočet. Tedas verím, že aj schválili. Myslím si, že vieme zvládnuť približne 1,5 

mesiaca v rozpočtovom provizóriu. Návrh rozpočtu, pracovnú verziu som Vám poslal teraz 

v piatok na vaše e-mailové stránky. Verím, že ste ich všetci obdržali a tým pádom môžu začať 

myslím si diskusie o tomto návrhu aj pracovnej verzii. Domnievam sa, že celý mesiac január 

už je  dostatočný čas na to, aby sme sa pokúsili a aby ste sa pokúsili dohodnúť na takej verzii, 

ktorá potom bude schválená vo februári. Samozrejme  je to môj návrh, kľudne v diskusií 

budem očakávať nejaké protinávrhy, alebo vaše názory. “  

 

Následne predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie: prvé zasadnutie sa uskutoční 13.02.2019 

a nie  30.01.2019.  

 

 

1/ Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Mgr. Rybníčka.  
 

 Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 proti, schválilo 

pozmeňujúci návrh v zmysle návrhu Mgr. Rybníčka.  

 

 

2/ Hlasovanie o materiáli ako o celku so schváleným pozmeňujúcim návrhom. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal, zobralo na 

vedomie  Harmonogram zasadnutí   Mestského   zastupiteľstva   v Trenčíne na  rok  

2019 v zmysle  schváleného pozmeňujúceho   návrhu.   

/Uznesenie č. 13/  

  

       

  

 

 

K bodu 14. Interpelácie  
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K bodu 15. Rôzne  

 

Mgr. Bystrický „Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor, milé kolegyne, 

kolegovia, dovolím si v zastúpení Občianskeho klubu Vás informovať o jeho vzniku. Boli 

sme na podateľni oznámiť vznik poslaneckého klubu s názvom Občiansky klub, ktorý by mal 

pôsobiť v MsZ v Trenčíne pre volebné obdobie 2018 až 2022 a bude pôsobiť v zložení bez 

titulov Kamil Bystrický člen predseda poslaneckého klubu, Richard Medal, člen poslaneckého 

klubu a Richard Ščepko člen podpredseda poslaneckého klubu. Chcel by som zároveň vedenie 

mesta aj kolegyne a  kolegov informovať o tom, že budeme sa snažiť presadzovať politiku 

dialógu, nenásilnú politiku, nechceme byť tzv. nejakou tvrdou opozíciou, ale skôr ponúkať 

riešenia a byť nejakou alternatívou a ponúkať riešenia, ktoré sú založené na odbornosti, 

transparentnosti a systémových riešeniach. Budeme vďační za akúkoľvek podporu 

a vytvorenie dialógu s našim klubom, ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Forgáč „Ďakujem pekne, ja by som veľmi rád, teda kolegyne aj kolegov poslancov 

poprosil každý rok v decembri zverejňujeme na mestskom webe harmonogram zasadnutí 

VMČ  a komisií pri MsZ. Teda vzhľadom k tomu, že ustanovujúce zastupiteľstvo bolo dnes 

10.12., tak pravdepodobne to nestihneme. V každom prípade bol by som veľmi rád, keby sme 

to vedeli urobiť čo najskôr. Ja  mám  teda ako zástupca primátora kompetenciu zvolávať prvé 

VMČ  s tým, že na týchto prvých VMČ  budú volení predsedovia VMČ. Ja s Vami buď teda 

ja ako osoba alebo cez kanceláriu primátora vstúpim do rokovania, aby som sa dozvedel na 

kedy chcete tie prvé výbory podľa príslušnosti k mestskej časti zvolať. Na týchto výboroch by 

som využil situáciu aj v tom alebo svoju prítomnosť aj v tom a to by som Vás veľmi pekne 

chcel poprosiť, aby ste si to premysleli dovtedy, aby sme zvolili aj členov do Školských rád 

materských škôl a základných škôl. Ak by sa dalo tak do tohto by ste mohli do debate o tom, 

že ktorý poslanec chce do ktorej školskej rady patriť, keby ste mohli začať komunikovať už 

vopred a čo sa týka termínov komisií, tak oslovíme  jednotlivým  predsedov a začnem s nimi 

o tom komunikovať, ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček „Ja ak by som Vás mohol poprosiť panie poslankyne, páni  poslanci 

v súvislosti s bodom, ktorý teda už je za nami, ale s bodom Interpelácie. Veľmi, veľmi by ste 

mne ako predsedajúcemu pomohli  keby pokiaľ to nebude, že akútne, že okamžite to vystane 

z nejakej diskusie v ten deň počas rokovania, že ak prídete s dopredu pripravenými 

Interpeláciami. Privítal by som keby boli jasne formulované otázky, úplne jasne 

a zrozumiteľne tak aby sme ich nemuseli potom formulovať tu na MsZ. Pokiaľ to samozrejme 

nebude nevyhnutné tak ich naformulujeme len často krát sa nám stávalo, že je logické, že 

máte k nejakej Interpelácií nejaké svoje vystúpenie, predslov, ale potom tam na záver chýba 

nejaká jasne položená otázka, ktorá Interpeláciou je jasne. Podľa Rokovacieho poriadku 

napísané, že  musí to byť   jasne položená otázka, na ktorú treba odpovedať. Čiže ja Vás o to 

veľmi pekne prosím, aby v tomto bode ste sa pokúsili vždy možno aj v písomnej podobe tie 

otázky rovno doniesť, aby sme ich  my potom nemuseli   preformulovávať. Prípadne sa pýtať, 

že  ako čo ste   mysleli, aby sme aj my potom nerobili v odpovediach keďže, aby sme sa 

dobre chápali už od začiatku. To je taká moja prosba na Vás to je na bod Interpelácie,  

samozrejme.“           
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K bodu 16. Záver 

 

Mgr. Rybníček „Dovoľte mi ešte na záver Vám povedať, že kto z Vás má záujem, chuť, 

keďže sa blížia Vianoce a máme prvé ustanovujúce zastupiteľstvo, tak som si dovolil ako 

primátor mesta pre Vás pripraviť také malé občerstvenie v sobášnej miestnosti MsÚ. Kde Vás 

srdečne pozývam na chvíľku kto  máte čas, že by sme si tam ak budete mať chuť poželali 

k Vianociam, chvíľku sa porozprávali a samozrejme potom každý môže ísť svojou cestou do 

práce alebo za rodinami. Je to samozrejme na Vás, ale srdečne Vás pozývam po skončení 

zastupiteľstva hneď do sobášnej siene MsÚ na malé občerstvenie a nejaké neformálne 

rozhovory. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  ďakujem Vám za dnešné 

rokovanie MsZ. Dovoľte mi, aby som oficiálne takto aj za Vás, aj za seba poprial Trenčanom 

a Trenčiankam šťastné,  milostiplné a požehnané vianočné sviatky, šťastný Nový rok 2019. 

Samozrejme aj touto cestou našich obyvateľov vyzval k aktivite, aby boli aktívni, aby s nami 

komunikovali, aby nám predkladali svoje návrhy a  aj oni sa zapájali do chodu mesta lebo bez 

nich by sme tiež sami tu nevedeli veľa toho zvládnuť. Veľmi pekne Vám ďakujem, teším sa 

na spoluprácu s Vami. Ďakujem Vám za dnešné zastupiteľstvo a budem rád, keď prijmete 

moje pozvanie, všetko dobré Vám prajem a ďakujem pekne.“ 

 

 

 

  

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 : 

 

 

Dominik  G  A  B  R  I  E  L,     dňa  ......................................................................................... 

  

 

 

Mgr. Martin  P  E  T  R  Í  K ,  dňa  .........................................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská,  

                dňa 18.12.2018 


