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Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 15. januára 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
Otvorenie: 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 Privítal prítomných poslancov, ostatných pozvaných (viď prezenčná listina).  
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných  21  poslancov, 
na základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 
Ing. Róbert Lifka, Ing. Dušan Gálik, MUDr. Stanislav Pastva, Ing. Igor Kvasnica 

PhD. 
 

 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
  
 Ing. Jána Krátkeho a p. Janku Fabovú  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
 
 p. Branislava Zubričaňáka a PaedDr. Daniela Beníčka  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 nehlasoval, schválilo 
overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho 
zariadenia.  
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
Program: 
1.  Otvorenie  
2. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 
3. Zmena a doplnok č. 6 k ÚPN SÚ Trenčín – Zmena funkčného využitia územia parku 

M. R. Štefánika a priľahlého územia 
4. Majetkové prevody 
 
 
Ing. Celler navrhol doplniť do programu bod 5 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
Mesta Trenčín. Vzhľadom na poslednú zmenu v legislatíve musíme pred samotným 
vyhlásením voľby, ktorú musíme urobiť, nakoľko končí funkčné obdobie hlavného 
kontrolóra, musí byť vyhlásenie voľby odsúhlasené mestským zastupiteľstvom.  
 Doplniť bod 6 – Informatívna správa k situácii v zásobovaní teplom na území mesta 
Trenčín vzhľadom k zastaveným dodávkam plynu na Slovensko z Ruskej federácie.  
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Ing. Krátky poznamenal, že nepovažuje za dobré tak rýchle zvolávanie mestského 
zastupiteľstva zo dňa na deň, je to nie vhodné, dehonestujúce, hlavne keď cíti, že rovnako 3 
ako 30 dní mohlo niečo počkať.   
 
P. Babič sa zaujímal, že či k bodu 5 nie je materiál. 
 
Ing. Celler odpovedal, že predmetný materiál bol rozdaný v písomnej forme pri vstupe do 
rokovacej miestnosti.  
 
P. Babič sa zaujímal o materiál č. 6. 
 
Ing. Celler odpovedal, že to bude predkladať on, bude to ústne podaná informácia o situácii 
v meste.  
 
 1. Hlasovanie o doplnení programu o bod 5 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
Mesta Trenčín. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo doplnenie programu o bod 5  - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta 
Trenčín do programu.  
 
 2. Hlasovanie o doplnení programu o bod 6 – Informatívna správa k situácii 
v zásobovaní teplom na území mesta Trenčín vzhľadom k zastaveným dodávkam plynu na 
Slovensko z Ruskej federácie.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo doplnenie 
programu o bod 6 - Informatívna správa k situácii v zásobovaní teplom na území mesta 
Trenčín vzhľadom k zastaveným dodávkam plynu na Slovensko z Ruskej federácie.  
 
 3.   Hlasovanie o programe ako o celku s doplnením bodov 5 a 6. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo program 
zasadnutia s doplnkami.  
 
 
K bodu 2. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 2. 
 Uviedol, že nakoľko k 31.12.2008 náčelník mestskej polície Mgr. Országh požiadal 
o uvoľnenie z funkcie a jeho žiadosti vyhovel, bolo nevyhnutné v zmysle zákona dať návrh na 
menovanie nového náčelníka mestskej polície. Od 01.01.2009 bol poverený riadením 
mestskej polície doterajší zástupca, Mgr. Vojtech. Z dôvodu, že mestská polícia by mala mať 
čo najskôr obsadený tento post, aby mohla plniť svoje úlohy, predložil návrh na vymenovanie 
JUDr. Stanislava Beru za náčelníka Mestskej polície v Trenčíne.  
 
Ing. Krátky navrhol doplniť návrh uznesenia, uviedol, že bude hlasovať za, aby sme mali 
náčelníka, ale chcel by, aby ho poslanecký zbor podporil, aby nový náčelník na aprílové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil analýzu stavu hlavne vo väzbe na posledné 
kauzy, ktoré boli v jedenástom a dvanástom mesiaci, jeho námety na nápravu a sfunkčnenie 
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mestskej polície. To je návrh, ktorý by bol rád, keby schválili ako rozšírenie uznesenia. Ako 
doplnok dodal, že v prípade, že nebudeme cítiť, a to chce povedať za seba, že v prípade, že sa 
nezlepší situácia, tak bude navrhovať zrušenie mestskej polície, či už sa poslanecký zbor 
s jeho návrhom stotožní alebo nestotožní, na budúce zastupiteľstvo.  
 
Ing. Celler reagoval, že očakáva, a tak aj hovoril s novonavrhovaným  náčelníkom mestskej 
polície, že to, o čom hovorí Ing. Krátky, už budeme mať na stole na februárovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Taká je prvá jeho osobná úloha na novovymenovaného náčelníka.  
 
Ing. Krátky odpovedal, že to nemení na situácii, on povedal apríl, ak to bude vo februári, je 
to splnené. 
 
P. Babič sa vyjadril, že je dobré, že sa táto záležitosť rieši, je to aj otázka ktorá vyplýva zo 
zákona a je dobré, že sa rieši takou osobou, ako mal možnosť si prečítať v materiáloch. 
Nepozná JUDr. Bera osobne, ale pravdepodobne výpis z jeho schopností, zásluh a znalostí, ho 
skôr predurčuje do úradu ministra vnútra alebo veliteľa policajného zboru na Slovensku. Bude 
veliť päťdesiatim ľuďom, ktorí nemajú celkom všetky právomoci a z toho titulu si myslí, že 
o to lepšie a o to dôkladnejšie by sa činnosť už aj tak dosť mnohými prípadmi a kauzami 
poznačenej mestskej polície, aby sa vylepšila. Zaujímal sa, aké znalosti a praktické skúsenosti 
má s riadením a spoluprácou so samosprávou za dobu jeho aktívnej činnosti v orgánoch, ktoré 
tu uvádzal.  
 
Ing. Celler odpovedal, že JUDr. Bero môže vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva 
len po udelení súhlasu na vystúpenie mestský zastupiteľstvom. V prípade, že by mestské 
zastupiteľstvo rozhodlo, že môže vystúpiť, tak vtedy môže odpovedať na otázku, ktorá bola 
doložená. 
 
P. Babič podotkol, že aj primátor alebo niekto z prítomných môže zodpovedať túto otázku.  
 
Ing. Celler reagoval, že nebude odpovedať za JUDr. Bera. Buď mestské zastupiteľstvo dá 
slovo JUDr. Berovi alebo na februárovom zasadnutí sa dozvieme v rámci toho bodu o ktorom 
hovoril Ing. Krátky, aj tie informácie, ktoré sú požadované.  
 
 1. Hlasovanie o návrhu Ing. Krátkeho – doplniť návrh na uznesenie o ,,ukladá 
náčelníkovi mestskej polície predložiť najneskôr na aprílové zasadnutie mestského 
zastupiteľstva analýzu súčasného stavu mestskej polície s návrhom opatrení“.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 1 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, 4 nehlasovali, schválilo návrh Ing. Krátkeho.  
 
 2. Hlasovanie o uznesení ako o celku so schváleným  doplnkom. 
 

 Mestské  zastupiteľstvo  v Trenčíne  hlasovaním  18 za, 3 sa  zdržali  hlasovania,  
 1. vymenovalo JUDr. Stanislava Beru za náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 

dňom 21.01.2009, 
 2. uložilo náčelníkovi mestskej polície predložiť najneskôr na aprílové zasadnutie 
mestského zastupiteľstva analýzu súčasného stavu mestskej polície s návrhom opatrení.  
/Uznesenie č. 404/ 
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Ing. Celler skonštatoval, že v tomto momente sa stal JUDr. Stanislav Bero novým 
náčelníkom Mestskej polície v Trenčíne. 
K bodu 3. Zmena a doplnok č. 6 k ÚPN SÚ Trenčín – Zmena funkčného využitia územia  
                  parku M. R. Štefánika a priľahlého územia 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 3. 
 Uviedol, že týmto návrhom VZN prichádza k úprave územia na okraji parku M. R. 
Štefánika v časti, ktorá je dnes nie súčasťou parku z hľadiska, že obsahuje stromy tak ako 
park, je to vlastne voľná časť, ktorá je z väčšej časti, z 2/3ín podľa v súčasnosti platného 
územného plánu určená na výstavbu. My sme tieto pozemky, ktoré boli vo vlastníctve mesta 
predali investorovi za účelom výstavby polyfunkčného objektu s hotelom a v procese prípravy 
tejto stavby, tak ako bola pripravovaná, sme dostali návrh, aby zastavaná časť bola aj v tej 
parcele ktorá podľa súčasného platného územného plánu na okraji cesty Kragujevackých 
hrdinov je určená na zeleň. Nakoľko pozdĺž Ul. M. R. Štefánika je dosť významná časť parku, 
dosť paradoxne v územnom  pláne určená na výstavbu, to znamená, že teoreticky by sa dalo 
v parku stavať, tak z toho dôvodu sa predkladá tento návrh, nakoľko asi je zmysluplnejšie 
vrátiť výstavbu do tej pôvodnej štruktúry, ktorá tam bola dlhé desaťročia a umožniť výstavbu 
od budovy tzv. ,,zámočku“, od stanice pozdĺž Ul. Kragujevackých hrdinov v zákrute pozdĺž  
Ul. M. R. Štefánika, čiže len v tom súčasnom trojuholníku ako ho tam poznáme. V zmysle 
legislatívnych postupov bol spracovaný návrh VZN, bol návrh týchto zmien prerokovaný so 
všetkými zo zákona určenými inštitúciami, ktoré sa k tomuto procesu vyjadrovali a na základe 
všetkých legitímnych lehôt ktoré uplynuli, krajský stavebný úrad ako záverečná inštancia 
vydal súhlas so zmenou územného plánu v tejto časti. Tá časť územia, ktorá zasahuje do 
územia parku kde je možné stavať, má cca 3000 m2 a časť kde je ten zelený pás, ktorý sa 
zmení na možnosť výstavby má 1800 m2, čiže zamieňame väčšie územie stavebné s menším 
územím tak, aby v časti parku pozdĺž Ul. M. R. Štefánika od toho zeleného trojuholníka ani 
v budúcnosti nebolo možné plánovať nejakú výstavbu.  
 
Ing. Krátky poznamenal, že je to jeden zo svetlých príkladov, kedy naprávame zlý stav do 
dobrého stavu, lebo si myslí že z parku sme ukrajovali, a toto dovoľovalo ďalšie možné 
ukrajovanie. Zároveň podotkol, že je nevyhnutné, a toto je jeden z príkladov, kedy skutočne 
potrebujeme už nový územný plán a čo najrýchlejšie ho dokončovať. 
 
Ing. Celler k novému územnému plánu uviedol, že niekedy v jarných mesiacoch by malo byť 
prvé zadanie s dvomi variantmi predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. Legislatívne 
kroky sa plnia a niekedy v tomto roku by sme mali nový územný plán schvaľovať.  
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 nehlasoval,  
A. zobralo na vedomie  
 

1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne č.j KSÚ 2008-920, KSÚ 
2009-10/62-1/KV   zo dňa 9. 1. 2009  k  Zmene a doplnku č. 6 – Zmena funkčného 
využitia územia  parku M. R. Štefánika a priľahlého územia  - k Územnému 
plánu  sídelného útvaru Trenčín, a jeho doplnkom 1, 2, 3 a 5,  podľa §25 zákona 
č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebná zákon/ 
v znení neskorších predpisov. 
 

2. Dôvodovú správu s informáciou o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie 
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B. schválilo  

1. Zmenu a doplnok č. 6  - Zmena funkčného využitia územia parku M. R. 
Štefánika a priľahlého územia /textová a grafická časť/  k Územnému plánu 
sídelného útvaru Trenčín a jeho doplnkom  1, 2 ,3 a 5 
 

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Zmeny 
a doplnku č. 6  k Územnému plánu sídelného útvaru Trenčín a jeho doplnkom 1, 
2 , 3 a 5 
 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2009 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
2/1999, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru 
Trenčín, v znení VZN 1/2006 o schválení doplnku č. 1 , VZN 5/2005 o schválení 
doplnku č. 2,  v znení VZN 19/2006 o schválení doplnku č. 3 a v znení VZN 
19/2008 o schválení doplnku č. 5 

/Uznesenie č. 405/ 
 
 
 
K bodu 4. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku  
 
MUDr. Sámel, člen MsR, predložil materiál pod bodom 4.  
 
Ide o: 
- kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Záblatie za kúpnu cenu 13,28 €/m2 (400,- Sk/m2) za  
účelom prípravy územia „Priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská II.“: 
 

- E-KN parcela č. 432/2 orná pôda o výmere 7500 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1559 
ako vlastník 

            Anton Brlej, rod. Brlej v podiele 6/8 
Ján Brlej, rod. Brlej v podiele 1/8 
Martin Brlej, rod. Brlej v podiele 1/32 
Zuzana Brlejová, rod. Brlejová v podiele 1/32 
Magdaléna Brlejová, rod. Brlejová v podiele 1/32 
Šimon Brlej, rod. Brlej v podiele 1/32 
za celkovú kúpnu cenu .......................................................................99.600,- € 

 
Ing. Celler doplnil, že je to pozemok, ktorý sa nachádza pod priemyselnou zónou v tej časti, 
kde sme zatiaľ ešte nevykupovali pozemky, ale toto je špeciálny prípad, nakoľko na tomto 
pozemku by mala byť postavená Západoslovenskou energetikou rozvodňa pre celý areál 
priemyselnej zóny, možno aj pre väčšiu časť ,,Zámostia“, tak sme sa dohodli so 
Západoslovenskou energetikou, že tento pozemok odkúpime a následne bude aj 
majetkovoprávne dotiahnutý do vlastníctva Západoslovenskej energetiky. Toto je nevyhnutný 
prvý krok, aby sme najskôr do vlastníctva získali my, a potom ho na ďalších rokovaniach 
mestského zastupiteľstva dotiahneme majetkovo aj so Západoslovenskou energetikou.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo kúpu 
nehnuteľného majetku v zmysle predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 406/ 
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K bodu 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 
 
Ing. Sádecký, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 5. 
 Uviedol, že v súlade s § 18a ods. 2 novely zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli, a to 
spôsobom v meste obvyklým, najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba 
konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. 
Funkčné obdobie terajšieho hlavného kontrolóra vyprší 31.03.2009. Najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva sa uskutoční 26.02.2009 a od tohto dátumu 40 dní dozadu musí 
mestské zastupiteľstvo vyhlásiť voľbu kontrolóra Mesta Trenčín.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za  
a)  vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 26.2.2009. 
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  
b)  poverilo prednostu Mestského úradu v Trenčíne, aby v termíne podľa § 18a ods. 
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečil 
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na úradnej tabuli Mesta Trenčín a 
na internetovej stránke Mesta Trenčín. 
c)  ustanovilo predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky takto: 
Kvalifika čným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie. 
 
 Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného 
kontrolóra musí obsahovať: 
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 
b) profesijný životopis, 
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  
 
 K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 
a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
b) úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby 
hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, 
na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho 
odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas 
dáva, neplatný.  
Termín doručenia prihlášok je do 12.2.2009 na adresu: 
 
Mesto Trenčín 
Mestský úrad v Trenčíne 
Mierové námestie č. 2 
911 64 Trenčín 
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v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA 
TRENČÍN - NEOTVÁRA Ť". 
/Uznesenie č. 407/ 
K bodu 6. Informatívna správa k situácii v zásobovaní teplom na území mesta Trenčín  
                  vzhľadom k zastaveným dodávkam plynu na Slovensko z Ruskej federácie 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 6. 
 Uviedol, že využil možnosť zaradiť tento bod na rokovanie mestského zastupiteľstva, 
nakoľko si myslí, že je dobré dať informácie o pretrvávajúcej situácii. 
 Zrekapituloval, že prvým kontaktom s tou situáciou v meste Trenčín bolo to, že sme 
v rámci kompetencií ktoré majú riaditelia základných škôl nechali deti základných škôl po 
novoročných prázdninách ešte dva dni doma, čo bolo samozrejme rozhodnutím mesta, ale 
kompetenčne ho zabezpečovali riaditelia základných škôl zo svojho päťdňového limitu, kde 
majú možnosť zo zákona dať voľno v priebehu školského roka. Tento týždeň deti nastúpili do 
základných škôl, pričom stále platí určitá regulácia vykurovania v objektoch a športoviskách, 
ktoré vlastí mesto a kde dodáva teplo.  
 Vzhľadom na situáciu ktorá nastala, v tomto týždni rokoval za účasti vedúcich 
odborných útvarov mestského útvaru, ale hlavne sa tej porady zúčastnili rozhodujúci 
výrobcovia tepla a dodávatelia tepla na území mesta Trenčín a špeciálne dodávatelia tepla pre 
občanov mesta Trenčín, pretože to je z jeho pohľadu v tejto situácii najdôležitejšia skupina. 
Skonštatovali sme, že zatiaľ nie je dôvod na nejakú paniku, lebo pre obyvateľov a občanov 
mesta Trenčín a celkove pre obyvateľov Slovenska je ešte stále plynu toľko, že nie je dôvod 
prijímať nejaké rozhodnutia, ktoré by nejako zhoršovali súčasný stav. Denne sa monitoruje 
situácia tak, ako ju prezentuje či už ministerstvo hospodárstva alebo SPP, alebo teda priamo 
rokovania na najvyššej úrovni – predsedu vlády SR s predstaviteľmi Ukrajiny alebo Ruskej 
federácie.  
 Dnes zvolal rokovanie Krízového štábu mesta Trenčín, kde si prešli legislatívny rámec 
situácií, ktoré by mohli nastávať, keby dochádzalo k vyhlasovaniu nie 8 stupňa regulácie 
odberu  plynu, ale 9 a 10 stupňa, lebo to už sú skutočne vážne stavy a hlavne ten 10 je už 
potom zastavenie dodávok a je potrebné byť teoreticky, aj keď zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, 
pripravený na takú variantu, lebo potom sú to už určité opatrenia na poli riadenia mesta dosť 
tvrdé, s ktorými zatiaľ asi ani nemáme dosť skúseností, takže dnešný krízový štáb bol hlavne 
o tom, aby sme poznali ten stav čo všetko sa musí udiať, ako musí byť zorganizované, aby sa 
aj takýto stav dal zvládnuť. Tento režim tak či tak nemôžeme my sami od seba vyhlásiť, 
vyhlasuje ho vláda Slovenskej republiky - zo zákona je jediná kompetentná o týchto stavoch 
rozhodovať. Ale čo je dôležité, pri rokovaniach s dodávateľmi tepla jednoznačne vyplynulo, 
že asi tá cesta, ktorá sa dnes deje na sídlisku Juh, kde je kompletne zrekonštruovaná kotolňa 
na Liptovskej ulici  na biomasu a vďaka tejto jednej kotolni je dnes vykurovaných cca 2/3 
obyvateľov sídliska Juh, tak toto je cesta, ktorá vedie k nazvime to nejakej energetickej alebo 
tepelnej bezpečnosti obyvateľov tejto časti obyvateľov Trenčína. Zároveň sme sa zhodli, že 
toto by mala byť aj cesta do budúcna, ktorou by sa malo nielen Mesto Trenčín, lebo Mesto 
Trenčín nevlastní kotolne, ktorými  dodáva teplo obyvateľom, ale len pre vlastné objekty, 
mala by to byť cesta umožniť rekonštrukciu veľkých centrálnych kotolní, ktoré vykurujú 
väčšie množstvo obyvateľstva, aby sa do budúcna zabezpečila dodávka tepla v situáciách, 
ktoré síce zažívame teraz, ale nedajú sa v budúcnosti úplne vylúčiť a donedávna sme si 
nevedeli predstaviť, že by takáto situácia nastala, ale zrejme budeme musieť v našich 
strategických víziách počítať s nejakými novými riešeniami, aby sme eliminovali aj takéto 
situácie. Z diskusie vznikli celkom jednoduché úlohy a navrhol určité kroky, ktoré by sme 
mali robiť, aby sme možno vytvorili podmienky na to, aby sme eliminovali takéto krízy do 
budúcnosti.  
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 V prvom rade by sme mali vyhodnotiť našu koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti 
tepelnej energetiky, ktorá bola mestským zastupiteľstvom schválená v roku 2006 
a spracovávaná v roku 2005, čiže teraz je ideálny čas vzhľadom aj na situáciu aká je, 
vyhodnotiť túto koncepciu a vzhľadom na súčasné problémy možno aktualizovať tie výstupy 
a návrhy opatrení tak, aby sa zdroje diverzifikovali, aby sme vytvorili energetickú bezpečnosť 
na území mesta Trenčín pre čo najväčší počet obyvateľov. Zároveň samozrejme takéto 
výsledky z energetickej koncepcie zapracovali do momentálne tvoriaceho sa nového 
Územného plánu mesta Trenčín, pretože to je ten najvyšší dokument, ktorý umožňuje aj 
mestu riadiť a regulovať problematiku tepelnej energetiky na území mesta, pretože bez toho, 
aby to bolo schválené v takýchto dokumentoch ako je koncepcia, ako je územný plán, 
nevieme samozrejme v rámci stavebného zákona a v rámci správnych konaní, ktoré vykonáva 
mesto z titulu svojej kompetencie a právomoci tieto veci regulovať. Zároveň v tomto období 
prebieha audit všetkých tepelných zdrojov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trenčín a ktoré 
vykurujú vlastné objekty mesta, či sú to školy, školské zariadenia, materské školy, domovy 
sociálnych služieb, čisto len naše kotolne, aby sme zároveň na základe takéhoto auditu, ktorý 
vykonáva Slovenská energetická inšpekcia – nezávislá inštitúcia, ktorá nám jednak povie ten 
súčasný stav a aj v duchu tej súčasnej situácie, o tom sme sa rozprávali, lebo boli tak isto jej 
zástupcovia účastníci toho pracovného stretnutia, navrhnú riešenia a ďalšie postupy, či 
rekonštruovať naše kotolne alebo ich pripojiť na centrálne kotolne ktoré sú už vybudované 
a ktoré sa pripravujú na rekonštrukciu na biomasu alebo sú zrekonštruované na biomasu, čiže 
aj tento audit bude zapracovaný do vyhodnotenia Koncepcie rozvoja Trenčína v oblasti 
tepelnej energetiky. Predložil návrh na uznesenie v nasledovnom znení:  
,,Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
ukladá prednostovi Mestského úradu v Trenčíne  
1. zabezpečiť spracovanie vyhodnotenia Koncepcie rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej 
energetiky  
2. aktualizovať Koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej energetiky s cieľom navrhnúť 
riešenia na zníženie závislosti tepelných zdrojov využívajúcich plyn a týmto spôsobom 
smerovať k energetickej bezpečnosti mesta Trenčín 
3.  zapracovať do pripravovaného nového ÚPN SÚ mesta Trenčín závery z aktualizovanej 
koncepcie rozvoja mesta Trenčína v oblasti tepelnej energetiky.“  
 
Mgr. Pavlík sa ospravedlnil, že vzhľadom na závažnosť problému vystupuje možno 
s hlúposťou, ale chcel by požiadať, aby niektoré tlačové informácie, ktoré vychádzajú z mesta 
alebo z mestského úradu boli presnejšie štylizované a vychádza aj z tlačovej informácie, ktorá 
bola v prípade zrušenia vyučovania v tých dňoch, keď v tlačovej informácii bola formulácia,  
že vedenie mesta rozhodlo. Je to v kompetencii riaditeľa školy rozhodnúť. Stáva sa tak dosť 
často, že sú takto nepresne formulované veci, keď sa často aj prejudikuje, vychádzajú tlačové 
informácie o tom, že napr. poslanci na najbližšom zasadnutí zrušia, schvália, znížia, zvýšia, 
atď. Bol by rád, aby boli trošku presnejšie formulácie, aby nedochádzalo k takýmto možným 
nepríjemnostiam, ktoré by z toho mohli vzniknúť.  
 
Ing. Celler sa vyjadril k formulácii, že ,,vedenie mesta rozhodlo“ – formulácia bola presná, 
pretože na základe rokovaní  s plynárňami nemuseli byť všetky školy zavreté, ale problémy 
mali tri školy a zdalo sa nelogické tri školy zavrieť a päť otvoriť, začať ich vykurovať kvôli 
dvom dňom, potom ich znova vypnúť na víkend, lebo sa to tak bežne robí. Z toho dôvodu ako 
primátor rozhodol, že keď už,  tak zavrieť všetky školy, ale výkon toho rozhodnutia urobili 
riaditelia zo svojej kvóty tých piatich dní, ktoré majú, pretože primátor nemôže rozhodovať 
o zavretí školy. Keby mali vyčerpaných päť dní, on nemôže rozhodovať o zavretí školy, o tom 
rozhoduje len minister. Čiže buď riaditeľ zo svojej 5-dennej kvóty alebo potom už len 
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ministerstvo školstva. Ale to rozhodnutie bolo odtiaľto, ten impulz išiel z vedenia mesta, že 
áno, využite tú možnosť, že máte 5-dňový limit a dajte voľno, čiže taký bol vývoj tej 
informácie a toho rozhodnutia.  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 proti, 1 nehlasoval, uložilo 
prednostovi Mestského úradu v Trenčíne  
1. zabezpečiť spracovanie vyhodnotenia Koncepcie rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej 
energetiky  
2. aktualizovať Koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej energetiky s cieľom 
navrhnúť riešenia na zníženie závislosti tepelných zdrojov využívajúcich plyn a týmto 
spôsobom smerovať k energetickej bezpečnosti mesta Trenčín 
3. zapracovať do pripravovaného nového ÚPN SÚ mesta Trenčín závery 
z aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta Trenčína v oblasti tepelnej energetiky. 
/Uznesenie č. 408/ 
 
 
 

Na záver Ing. Branislav Celler, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Branislav  C e l l e r         Ing. František S Á D E C K Ý 
             primátor                  prednosta  
        mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
 
Dňa: .........................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
Ing. Ján K R Á T K Y, dňa ...................................................................................... 
 
 
p. Janka F A B O V Á, dňa ...................................................................................... 
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Zapísala: Dana Viskupičová ml., dňa 16.01.2009 
 
 


