
Z á p i s n i c a  
 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
konaného dňa 3. januára 2003 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 
 
O t v o r e n i e 
 

Ing. Jozef Žiška, primátor mesta Trenčín otvoril prvé – ustanovujúce zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne po voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných 
v dňoch 06. a 07.12.2002.   

  
Všetkých privítal, osobitne poslancov NR SR, zástupcu Krajského úradu v Trenčíne a 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 

poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25  zvolených poslancov 
mestského zastupiteľstva bolo prítomných 22 poslancov, na základe čoho vyhlásil zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za uznášania schopné.  
 

Požiadal predsedu Mestskej volebnej komisie v Trenčíne, p. Jána Klča, aby oboznámil 
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Trenčín na funkciu primátora mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva. (vystúpenie a výsledky volieb tvoria písomnú prílohu 
zápisnice)  
 

Následne požiadal JUDr. Ivetu Orgoníkovú, vedúcu právneho odboru, aby prečítala 
text sľubu primátora mesta.  
 

Novozvolený primátor Ing. Juraj Liška zložil do rúk doterajšieho primátora Ing. Jozefa 
Žišku zákonom predpísaný sľub, ktorý zároveň potvrdil svojím podpisom. Následne prezval 
mestské insígnie a vedenie zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 

Ing. Juraj Liška požiadal JUDr. Ivetu Orgoníkovú, aby prečítala text sľubu poslancov 
mestského zastupiteľstva.  
 

Novozvolení poslanci postupne zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora 
mesta Ing. Juraja Lišku, ktorý zároveň potvrdili svojím podpisom a obdržali osvedčenie 
o zvolení.  
 
(Podpísaný sľub primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva tvorí prílohu 
zápisnice).  
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Po príhovore primátora mesta pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva 

pracovnou časťou.  
 
 Pred ďalším rokovaním sa poslanci oboznámili s hlasovacím zariadením mestského 
zastupiteľstva. Ing. Juraj Slynko, vedúci oddelenia automatizovaného informačného systému 
vysvetlil jeho používanie a uskutočnil skúšobné hlasovanie.   
 

Následne primátor mesta konštatoval, že zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný 
sľub a  navrhol, aby sa dnešné rokovanie riadilo nasledovným programom:  
 
5.  Určenie overovateľov zápisnice a uznesení  
6. Voľba návrhovej a volebnej komisie  
7.  Zmena Štatútu Mesta Trenčín a súvisiacich predpisov  
8.  Voľba zástupcu primátora  
9.  Zriadenie mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí  
10. Voľba predsedov komisií mestského zastupiteľstva  
11.  Voľba členov mestskej rady  
12.  Voľba predsedov výborov mestských častí  
13.  Určenie sobášiacich poslancov  
14.  Určenie platu primátora mesta  
15. Určenie odmeny zástupcu primátora mesta  
16.  Schválenie uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia  
 
 Doplnil do programu bod  10A – Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva 
z radov poslancov.  
   
Ing. Celler navrhol doplniť do programu nový bod 16 – Návrh na odvolanie a menovanie 
zástupcov Mesta Trenčín v orgánoch obchodných spoločností a pôvodný bod 16 prečíslovať 
na bod 17.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo predložený program rokovania mestského zastupiteľstva 
s doplnením bodu 10A – Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva z radov 
poslancov, bodu 16 – Návrh na odvolanie a menovanie zástupcov mesta Trenčín 
v orgánoch obchodných spoločností  s tým, že pôvodný bod 16 sa prečísluje na bod 17.  
 
 
Za overovateľov zápisnice a uznesení určil primátor mesta:  
Ing. Branislava Cellera a MUDr. Ľubomíra Sámela  
 
Za skrutátorov pre spočítavanie hlasov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil 
primátor mesta:  
Ing. Jána Bezáka a Ing. Veroniku Závodskú  
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K bodu 6. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta, odporučil schváliť návrhovú a volebnú komisiu v zložení:  
 
Predseda: JUDr. Michal Čertek 
Členovia: Ján Babič a Gabriela Hubinská  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 proti, schválilo návrhovú 
a volebnú komisiu tak, ako bola  navrhnutá primátorom mesta.  
 
 
K bodu 7. Zmena Štatútu Mesta Trenčín a súvisiacich predpisov  
 
Ing. Branislav Celler predložil materiál pod bodom 7. Oboznámil so zámerom, prečo sa 
navrhuje zmena Štatútu Mesta Trenčín. Táto zmena vychádza z toho, že zriadenie mestskej 
rady je obmedzené zákonom a to počtom poslancov, pričom môže byť maximálne 1/3 
poslancov MsZ členmi mestskej rady. Doteraz bola platná úprava taká, že členmi mestskej 
rady boli predsedovia výborov mestských častí a predsedovia komisií MsZ a zástupca 
primátora. Vzhľadom na to, že tento princíp nie je možné zachovať, je navrhnutá úprava tak, 
že len predsedovia komisií MsZ a zástupca primátora by boli  členmi mestskej rady, 
predsedovia výborov mestských častí by vytvorili nový orgán, tzv. „rada výborov mestských 
častí“, ktorá by bola poradným orgánom zástupcu primátora a tá by fungovala v rámci takejto 
štruktúry. Predložený materiál vychádza zatiaľ len z týchto základných dvoch zmien, ktoré je 
plánované uskutočniť. V prípade ďalších doplnkov, nie je problém sa vrátiť k Štatútu Mesta 
Trenčín a veci, ktoré budú súvisieť s konkrétnou činnosťou mestskej rady alebo rady výborov 
mestských častí,  dopracovať aj do Štatútu Mesta Trenčín.  
 
Pripomienky: 
 
MUDr. Ľubomír Sámel  uviedol, že 4 roky pôsobil vo funkcii predsedu VMČ Juh. Z tohto 
dôvodu vzniesol námietku proti tomuto spôsobu, akým je plánovaná zmena Štatútu Mesta 
Trenčín. Hlavne ide o obdobia, kedy sa plánuje rozpočet mesta a kedy jednotlivé mestské 
časti sú bytostne závislé od finančných prostriedkov. Máme tu mestské časti, ktoré nemajú 
ešte ani len kanalizáciu, asfaltový povrch, majú prašný povrch. V doterajšom mechanizme 
prijímania mestského rozpočtu pri väčšom počte poslancov a tým aj väčšom počte členov 
mestskej rady situácia prebiehala tak, že sme sa snažili určitým spôsobom pre svoj výbor 
vydobyť čo najviac finančných prostriedkov a riešiť si tú problematiku, ktorá nás najviac 
ťažila. Za tohto stavu, ktorý by nastal takouto úpravou, predseda výboru mestskej časti by 
existoval ako určitý štatista, ktorý by mohol ovplyvňovať maximálne to, či sa kosí alebo 
nekosí tráva, či sa opraví osvetlenie a pod. Z toho dôvodu navrhol, aby predsedovia výborov 
mestských častí boli členmi mestskej rady s hlasom poradným, to znamená, že by mali 
regulárne právo kedykoľvek sa na základe svojho uváženia, rokovania mestskej rady 
zúčastniť.  
 
Ing. Branislav Celler vysvetlil, že nie je možné, aby predsedovia výborov mestskej časti boli 
členmi mestskej rady, pretože jej počet členov je ovplyvnený zákonom o obecnom zriadení 
t.j. maximálne ich môže byť 8. Predsedovia VMČ môžu byť prizývaní na zasadnutia mestskej 
rady, čo je mechanizmus, ktorý sa dá upraviť v Rokovacom poriadku mestskej rady.  
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P. Ján Babič podporil návrh Ing. Cellera v rámci zmeny Štatútu Mesta Trenčín v zmysle, 
ktorý nám určuje zákon o obecnom zriadení. Dal na zváženie, že výbory mestských častí ako 
poradné orgány zástupcu primátora s radou by mohli vytvoriť grémium, ktoré by sa stretávalo 
pred každým mestským zastupiteľstvom a svoje požiadavky ako finančné aj organizačné 
premietnuť do rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva.  
 
MUDr.  Ľubomír Sámel stiahol svoj návrh. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, schválilo zmenu Štatútu Mesta Trenčín a súvisiacich predpisov, v zmysle 
predloženého návrhu.  
 
 
 
K bodu 8. Voľba zástupcu primátora  
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta,  predložil návrh na zvolenie Ing. Jána Krátkeho, 
poslanca MsZ, za zástupcu primátora mesta a súčasne ho predstavil.    

Navrhol, aby sa voľba zástupcu primátora vykonala verejným hlasovaním 
prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.  
 
K návrhu nevzniesli poslanci žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zvolilo Ing. Jána Krátkeho, poslanca MsZ, za zástupcu primátora.  
 
 
Primátor mesta zablahoželal Ing. Jánovi Krátkemu k zvoleniu za zástupcu primátora 
a zároveň ho požiadal, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom.  
 
Ing. Ján Krátky poďakoval primátorovi mesta a poslancom MsZ za dôveru, ktorú mu 
vyjadrili. Je mu cťou, že bol zvolený do tejto funkcie. Bude ju vykonávať tak, ako zložil sľub 
poslanca MsZ. Verí, že všetky úlohy z funkcie plynúce, dokáže naplniť aj s pomocou 
ostatných.  
 
 
K bodu 9A,B,C.  Zriadenie mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva, výborov 

mestských častí  
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta, predložil nasledovné návrhy.   
 
Navrhol zriadiť mestskú radu s počtom členov 6.  
 
Navrhol zriadiť výbory mestských častí a to:  
 

1. výbor mestskej časti STRED, ktorý zahŕňa volebný obvod č. 1 s počtom poslancov 6 
2. výbor mestskej časti JUH, ktorý zahŕňa volebný obvod č. 2 s počtom poslancov 7 
3. výbor mestskej časti SEVER, ktorý zahŕňa volebný obvod č. 3 s počtom poslancov 8 
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4. výbor mestskej časti ZÁPAD ,  ktorý zahŕňa volebný obvod č.4 s počtom 
poslancov 4.   

 
Navrhol zriadiť tieto stále komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a to:  

1. finančnú a majetkovú 
2. územného plánovania a investícií  
3. životného prostredia a dopravy  
4. školstva, zdravotníctva a sociálnych cirkví  
5. kultúry, cestovného ruchu a cirkví.  

 
Pripomienky:  
 
P. Branislav Zubričaňák požiadal doplniť do komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví 
slovo športu, ktoré v materiáli vypadlo, to znamená, že komisia by mala názov komisia 
kultúry, cestovného ruchu,  športu a cirkví.  
 
MUDr. Ľubomír Sámel poznamenal, že vzhľadom k tomu, že v zmysle zákona musíme 
pristúpiť k redukcii počtu členov mestskej rady a došlo aj k určitému zlúčeniu v oblasti 
komisie sociálnych vecí, je to veľmi citlivá záležitosť, ktorá často obsahuje veľmi háklivé 
intímne problémy občanov tohto mesta a kto týchto ľudí najlepšie pozná,  sú väčšinou lekári. 
Vysoko si váži Mgr. Plánkovú a poďakoval jej, že mu vychovala 3 deti, ale jeho poslanecký 
návrh znie, aby predsedom komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí bol MUDr. 
Peter Hlavaj.   
 
Ing. Juraj Liška upozornil MUDr. Sámela, že tento návrh nesúvisí s týmto bodom programu 
ale až s bodom 10 – Voľba predsedov komisií MsZ.  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
zriadilo Mestskú radu v Trenčíne s počtom členov 6.  
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zriadilo stále komisie mestského zastupiteľstva:  

1. komisia finančná a majetková 
2. komisia územného plánovania a investícií  
3. komisia životného prostredia a dopravy  
4. komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych cirkví  
5. komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví.  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 22 hlasmi za zriadilo:  

- výbor mestskej časti STRED, ktorý zahŕňa volebný obvod č. 1 /Stred, Dlhé  hony,  
Noviny, Biskupice/ s počtom poslancov 6  
- výbor mestskej časti JUH, ktorý zahŕňa volebný obvod č. 2 /Juh/ s počtom 
poslancov 7 
- výbor mestskej časti SEVER, ktorý zahŕňa volebný obvod č. 3 /Sihoť I, II, III, IV, 
Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica/ s počtom poslancov 8 
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- výbor mestskej časti ZÁPAD, ktorý zahŕňa volebný obvod č. 4 /Zámostie, Istebník, 
Orechové, Záblatie, Zlatovce/ s počtom poslancov 4.  
 

 
 
 
K bodu 10. Voľba predsedov komisií mestského zastupiteľstva  
 
Ing. Juraj Liška predložil návrh na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva. Na 
základe dohovoru politických strán navrhol zvoliť verejným hlasovaním predsedov komisií 
mestského zastupiteľstva nasledovných kandidátov:  
 
a/ Ing. Branislav Celler – komisia finančná a majetková  
b/ Dipl. Ing. Július Homola – komisia územného plánovania a investícií  
c/ RNDr. Jozef Mertan – komisia životného prostredia a dopravy 
d/ Mgr. Anna Plánková – komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí  
e/ PhDr. Marián Kvasnička – komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví.  
 
Pripomienky:  
 
MUDr. Ľubomír Sámel uplatnil svoj návrh, ktorý predložil v rámci bodu 9 t.j. namiesto 
Mgr. Plánkovej navrhol za predsedu komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí MUDr. 
Petra Hlavaja.  
 
Ing. Juraj Liška dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu MUDr. Sámela.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 4 za, 15 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, neschválilo návrh MUDr. Sámela.  
 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
zvolilo Ing. Branislava Cellera za predsedu komisie finančnej a majetkovej.  

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 sa zdržali hlasovania, 

zvolilo  Dipl. Ing. Júliusa Homolu za predsedu komisie územného plánovania 
a investícií.  

 
3. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 3 sa zdržali hlasovania, 

zvolilo RNDr. Jozefa Mertana za predsedu komisie životného prostredia 
a dopravy.  

 
4. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 2 sa zdržali 

hlasovania, zvolilo Mgr. Annu Plánkovú za predsedu komisie školstva, 
zdravotníctva a sociálnych vecí.  

 
5. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 1 sa zdržal hlasovania, 

zvolilo PhDr. Mariána Kvasničku za predsedu komisie kultúry, cestovného 
ruchu, športu a cirkví.  
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K bodu 10A. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov  
 
Ing. Ján Krátky, zástupca primátora, predložil rozdelenie poslancov do jednotlivých 
komisií MsZ: 
 
Finančná a majetková komisia: 

1. Ing. Veronika Závodská  
2. Ing. Róbert Lifka  
3. MUDr. Eugén Szép  
4. Ing. Ján Bezák  

 
Komisia územného plánovania a investícií: 

1. JUDr. Michal Čertek 
2. Martin Barčák 
3. Ľubomír Dobiaš  
4. MUDr. Pavol Sedláček 

 
Komisia životného prostredia a dopravy: 

1. Ing. Anton Boc  
2. Ing. Štefan Sýkorčin  
3. Ing. Milan Česal  

 
Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí 

1. MUDr. Peter Hlavaj 
2. PhDr. Alena Laborecká  
3. Oľga Löbbová  
4. MUDr. Ľubomír Sámel 

 
Komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví  

1. Branislav Zubričaňák 
2. Gabriela Hubinská  
3. Ján Babič  
4. Vladimír Poruban  

 
 
Ing. Miroslav Maxon, poslanec NR SR, upozornil, že nie je možné hlasovať za MUDr. 
Eugéna Szépa, nakoľko nezložil sľub poslanca MsZ.  
 
Ing. Juraj Liška požiadal vyškrtnúť MUDr. Eugéna Szépa z finančnej a majetkovej komisie 
a bude jej členom až po zložení sľubu poslanca.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo rozdelenie poslancov do jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva takto:  
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Finančná a majetková komisia: 

1. Ing. Veronika Závodská  
2. Ing. Róbert Lifka  
3. Ing. Ján Bezák  

 
 
Komisia územného plánovania a investícií: 

1. JUDr. Michal Čertek 
2. Martin Barčák 
3. Ľubomír Dobiaš  
4. MUDr. Pavol Sedláček 

 
Komisia životného prostredia a dopravy: 

1. Ing. Anton Boc  
2. Ing. Štefan Sýkorčin  
3. Ing. Milan Česal  

 
Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí 

1. MUDr. Peter Hlavaj 
2. PhDr. Alena Laborecká  
3. Oľga Löbbová  
4. MUDr. Ľubomír Sámel 

 
Komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví  

1. Branislav Zubričaňák 
2. Gabriela Hubinská  
3. Ján Babič  
4. Vladimír Poruban  

 
 
 
K bodu 11. Voľba členov mestskej rady  
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta, navrhol za členov Mestskej rady v Trenčíne v súlade so 
zmenou Štatútu Mesta Trenčín a súvisiacich predpisov: 

1. predsedu komisie finančnej a majetkovej pri MsZ  
2. predsedu komisie územného plánovania a investícií pri MsZ  
3. predsedu komisie životného prostredia a dopravy pri MsZ  
4. predsedu komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí pri MsZ 
5. predsedu komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví pri MsZ.  

 
Ing. Miroslav Maxon upozornil, že je potrebné za členov mestskej rady hlasovať menovite 
a nie hlasovať za funkcie.  
 
Ing. Juraj Liška navrhol zvoliť za členov Mestskej rady v Trenčíne: 

1. Ing. Branislava Cellera – predsedu komisie finančnej a majetkovej   
2. Dipl. Ing. Júliusa Homolu – predsedu komisie územného plánovania a investícií  
3. RNDr. Jozefa Mertana –  predsedu komisie životného prostredia a dopravy 
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4. Mgr. Annu Plánkovú – predsedu komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí  
5. PhDr. Mariána Kvasničku – predsedu komisie kultúry, cestovného ruchu, športu 

a cirkví. 
 
 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zvolilo členov Mestskej rady v Trenčíne: 

1. Ing. Branislava Cellera – predsedu komisie finančnej a majetkovej   
2. Dipl. Ing. Júliusa Homolu – predsedu komisie územného plánovania a investícií  
3. RNDr. Jozefa Mertana –  predsedu komisie životného prostredia a dopravy 
4. Mgr. Annu Plánkovú – predsedu komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych 

vecí  
5. PhDr. Mariána Kvasničku – predsedu komisie kultúry, cestovného ruchu, športu 

a cirkví.  
 
 
K bodu 12. Voľba predsedov výborov mestských častí  
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta, konštatoval, že: 

a. za predsedu VMČ STRED bola zvolená Gabriela Hubinská  
b. za predsedu VMČ JUH bol zvolený Ing. Ján Bezák 
c. za predsedu VMČ SEVER bol zvolený Ján Babič 
d. za predsedu VMČ ZÁPAD bol zvolený Martin Barčák.  

 
 
K bodu 13. Určenie sobášiacich poslancov  
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta, navrhol, aby vykonávaním sobášnych obradov boli 
poverení všetci poslanci  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorí vykonávajú svoj mandát.  
 
Pripomienky:  
 
PhDr. Marián Kvasnička sa vyjadril, že súčasťou uznesenia by nemalo byť len to, kto bude 
sobášiacimi, ale aj miesto a deň sobášenia, pretože prichádzajú na MsÚ ľudia s rôznymi 
požiadavkami a predstavami, niektorí chcú byť sobášení na hrade, niektorí v bývalom 
refektári u piaristov a procedurálne je to nemožné, lebo keď je 8 – 9 sobášov, veľmi sa to 
ťažko organizuje. Raz už to bolo ošetrené a uznesením schválené, že bolo stanovené miesto 
sobášenia a to sobášna miestnosť MsÚ a čas bola sobota a preto navrhol, aby uznesenie bolo 
rozšírené aj o miesto a čas sobášenia s tým, že si nezatvoríme priestor pre nadštandardné 
sobášne aktivity, ktoré budú spoplatnené a ich modus bude nejakým spôsobom dohodnutý.  
  
Ing. Juraj Liška naformuloval uznesenie a to: MsZ v Trenčíne poveruje všetkých poslancov 
MsZ v Trenčíne vykonávať sobášne obrady s tým,  že miesto sobášenia je sobášna sieň MsÚ 
v Trenčíne a sobášny deň sobota a pokiaľ bude iná žiadosť zo strany sobášených, je možné im 
vyhovieť po dohovore v zmysle zákona o matrikách a za poplatok.  
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 22 hlasmi za poverilo všetkých poslancov MsZ 
v Trenčíne vykonávať sobášne obrady s tým,  že miesto sobášenia je sobášna sieň MsÚ 
v Trenčíne a sobášny deň sobota a pokiaľ bude iná žiadosť zo strany sobášených, je 
možné im vyhovieť po dohovore v súlade so zákonom o matrikách.  
 
 
 
 
 
K bodu 14. Určenie platu primátora mesta Trenčín  
 
Ing. Ján Krátky, zástupca primátora, predložil návrh na určenie platu primátora mesta 
Trenčín. Navrhol s účinnosťou od 3.1.2003 mesačný plat primátorovi mesta vo výške 4000,- 
Sk.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 24 hlasmi za určilo primátorovi mesta Trenčín 
Ing. Jurajovi Liškovi mesačný plat vo výške 4000,- Sk s účinnosťou od 3.1.2003.   
 
 
K bodu 15. Určenie odmeny zástupcu primátora mesta  
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta, navrhol určiť odmenu zástupcovi primátora mesta Ing. 
Jánovi Krátkemu vo výške 42.000,- Sk mesačne, vychádzalo sa z platu bývalého zástupcu 
primátora Ing. Miloša Mažára.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
určilo odmenu zástupcovi primátora mesta Ing. Jánovi Krátkemu vo výške 42.000,- Sk 
mesačne.  
 
 
K bodu 16. Návrh na odvolanie a menovanie zástupcov mesta Trenčín v orgánoch 

obchodných spoločností  
 
Ing. Branislav Celler predložil návrh na odvolanie a menovanie zástupcov mesta Trenčín 
v orgánoch obchodných spoločností. Mesto Trenčín je akcionárom v troch akciových 
spoločnostiach t.j. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Spoločnosť Stredné Považie 
a Považská odpadová spoločnosť, ku ktorým podal stručný komentár.  
 Navrhol uznesenie v nasledovnom znení: 
MsZ v Trenčíne odporúča primátorovi mesta:   
 

1. aby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka požiadal o zvolanie 
mimoriadnych Valných zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých je mesto 
Trenčín akcionárom a navrhol zmeny v orgánoch spoločností takto:  

 
TVK, a.s.  -     odvolať Ing. Jozefa  Žišku ako člena Predstavenstva  

a. navrhnúť Ing. Branislava Cellera za člena Predstavenstva   
                  -     navrhnúť Ing. Júliusa Homolu za člena Dozornej rady  
 
POS, a.s.   - odvolať Ing. Miloša Mažára a Ing. Katarínu Hegerovú ako členov Predstavenstva  
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b. odvolať Ing. Dušana Bezáka a Rastislava Machunku ako členov Dozornej rady  
c. navrhnúť Ing. Róberta Lifku a Ing. Veroniku Závodskú za členov 

Predstavenstva  
d. navrhnúť Ing. Jána Krátkeho a RNDr. Jozefa Mertana za členov Dozornej rady  

 
SSP, a.s.    -     odvolať Ing. Jozefa Žišku ako člena Predstavenstva  

e. odvolať Ing. Miloša Mažára ako člena Dozornej rady  
f. navrhnúť Ing. Petra Štefánika za člena Predstavenstva  
g. navrhnúť Ing. Jána Bezáka za člena Dozornej rady  

2. aby v súlade so Zmluvou o nájme a výpožičke medzi Mestom Trenčín a s.r.o. TEBYS, 
čl. VIII., bod 10 požiadal o zmenu zástupcov mesta v Dozornej rade s.r.o. TEBYS 
takto:  

a. odvolať Ing. Branislava Cellera a MUDr. Pavla Sedláčka 
b. navrhnúť Karola Dobiaša a JUDr. Michala Čerteka.  

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 proti, 4 sa zdržali 
hlasovania, odporučilo primátorovi mesta:  
 

1. aby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka požiadal o zvolanie 
mimoriadnych Valných zhromaždení obchodných spoločností, v ktorých je mesto 
Trenčín akcionárom a navrhol  zmeny v orgánoch spoločností takto:  

 
TVK, a.s.  -    odvolať Ing. Jozefa Žišku ako člena Predstavenstva  

- navrhnúť Ing. Branislava Cellera za člena Predstavenstva   
                  -    navrhnúť Ing. Júliusa Homolu za člena Dozornej rady  
 
POS, a.s. - odvolať Ing. Miloša Mažára a Ing. Katarínu Hegerovú ako členov  

Predstavenstva  
-   odvolať Ing. Dušana Bezáka a Rastislava Machunku ako členov Dozornej 

rady  
-  navrhnúť Ing. Róberta Lifku a Ing. Veroniku Závodskú za členov 

Predstavenstva  
-   navrhnúť Ing. Jána Krátkeho a RNDr. Jozefa Mertana za členov 

Dozornej  rady  
 
SSP, a.s.   -     odvolať Ing. Jozefa Žišku ako člena Predstavenstva  

-  odvolať Ing. Miloša Mažára ako člena Dozornej rady  
-  navrhnúť Ing. Petra Štefánika za člena Predstavenstva  
-  navrhnúť Ing. Jána Bezáka za člena Dozornej rady  

 
2. aby v súlade so Zmluvou o nájme a výpožičke medzi Mestom Trenčín a s.r.o. 

TEBYS, čl. VIII., bod 10 požiadal o zmenu zástupcov mesta v Dozornej rade 
spoločnosti TEBYS takto:  

-  odvolať Ing. Branislava Cellera a MUDr. Pavla Sedláčka 
-  navrhnúť Karola Dobiaša a JUDr. Michala Čerteka.  
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K bodu 17.  Schválenie uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia  
 
Ing. Juraj Liška, primátor mesta, požiadal návrhovú a volebnú komisiu, aby predložila 
návrh uznesenia z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva.  
 
JUDr. Michal Čertek, predseda návrhovej a volebnej komisie, predložil návrh uznesenia 
z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia.  
 
Rôzne informácie: 
 
Na záver Ing. Juraj Liška informoval, že od budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
budú poslanci sedieť podľa zasadacieho poriadku, ktorý obdržia spolu s pozvánkou 
a materiálmi na najbližšie zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Juraj  L i š k a      JUDr. Ľudmila Š t e f á n i k o v á  
         primátor                prednostka  
   mesta Trenčín          Mestského úradu v Trenčíne  
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
Ing. Branislav Celler 
 
 
MUDr. Ľubomír Sámel 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 8.1.2003  
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