
Z á p i s n i c a  
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
konaného dňa 15. februára 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 
O t v o r e n i e 
 
 

Ing. Branislav Celler, primátor mesta Trenčín otvoril mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu 
podania žiadosti poslancov MsZ v Trenčíne s priloženým programom zo dňa 10.02.2007, 
doručenej na MsÚ v Trenčíne dňa 12.02.2007, o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ 
v Trenčíne podľa §12 ods. 1 citovaného  zákona a článku 4 Rokovacieho poriadku MsZ 
v Trenčíne.   
 
 
 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 25 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 

 
 
Uviedol, že ešte pred schválením programu zasadnutia je potrebné pristúpiť k zloženiu 

sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva p. Martina Barčáka. Nakoľko p. 
Barčák sa nezúčastnil 1. ustanovujúceho zasadnutia MsZ, je povinný v súlade s § 25, ods. 1 
písm. a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní. Ak 
by tak neurobil, nemohol by uplatňovať svoj poslanecký mandát  a nemohol by ani hlasovať. 
Z uvedeného dôvodu navrhol zložiť jeho sľub ešte pred schvaľovaním programu.  

 
 
Následne Ing. Branislav Celler, primátor mesta, prečítal text sľubu poslanca 

mestského zastupiteľstva.  
 
 

Novozvolený poslanec p. Martin Barčák zložil zákonom predpísaný sľub do rúk 
primátora mesta Ing. Branislava Cellera, ktorý zároveň potvrdil svojím podpisom a od 
primátora mesta obdržal osvedčenie o zvolení.   
 
 
(Podpísaný sľub p. Martina Barčáka tvorí prílohu zápisnice).  
 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 

JUDr. Jána Kanabu a p. Jána Babiča 
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 Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 

Ing. Róberta Lifku a MUDr. Ľubomíra Sámela   
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, schválilo overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia.  
 

 
Skonštatoval, že v rokovaní mestského zastupiteľstva sa bude pokračovať schválením 

programu tak, ako bol predložený skupinou poslancov, ktorí požiadali o zvolanie dnešného 
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva s tým, že bod č. 1 – Zloženie sľubu 
poslanca, bol uskutočnený. 

 
Položil otázku, či má niekto z prítomných ďalšie návrhy, pripomienky, alebo 

pozmeňujúce návrhy k programu mestského zastupiteľstva. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že v požiadaní o zastupiteľstvo sa v poslednom § uviedlo, že by sme 
radi využívali vzhľadom na zákon 369 a verejnosť zasadnutí hlasovací výstup, ktorý sme 
zakúpili, a práve preto je tu k dispozícii video-projektor. Zaujímal sa, prečo nie je zapojený. 
 
Ing. Celler odpovedal, že spôsob hlasovania a celý priebeh rokovania mestského 
zastupiteľstva je upravený v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva, kde je explicitne 
menované, akým spôsobom sa deje hlasovanie, akými technickými pomôckami a ako sa ďalej 
nakladá so zápisnicami a uzneseniami, ktoré sú samozrejme verejné. Bude nutné si tento 
spôsob doplniť do rokovacieho poriadku a potom nič nebráni tomu, aby sa aj táto technika 
využívala.  
 
Ing. Lifka reagoval, že technicky nie je problém toto zapojiť, nakoľko tento výstup pred tým 
nebol, nemusí sa toto upravovať ďalšími vecami, pretože nie je to v rozpore ani s 369-kou, ani 
s našim rokovacím poriadkom, nakoľko všetky zastupiteľstvá sú verejné a máme tú technickú 
vymoženosť, nehlasujeme opticky, že by bolo vidieť ruku, verejnosť má právo rovnako vidieť 
výsledky hlasovaní a rovnako poslanci. Doplnil, že v prípade keď nebude mať túto možnosť, 
veľmi rád sa príde pozrieť na obrazovku, kde sú výsledky zobrazené. Toto mu tiež rokovací 
poriadok nezakazuje, ani nejako nebráni. Navrhol, aby bolo zapnuté toto zariadenie.  
 
Ing. Celler odpovedal, že musí postupovať v zmysle dikcie rokovacieho poriadku, tak je to 
presne nadefinované, nemôžme dopĺňať veci, ktoré nie sú presne ošetrené, takže nemôže  Ing. 
Lifkovi zakázať, aby nad ním stál. Takisto v Národnej rade SR je len výsledok ako hlasovali 
poslanci, nie sú mená. Taktiež tu sa môže každý pozrieť, nie sú to tajné hlasovania, verejnosť 
je tu prítomná.  
 
Ing. Lifka požiadal, aby mu bolo umožnené vidieť posledné hlasovanie.  
(Ing. Lifkovi bolo umožnené nahliadnutie do posledného hlasovania na monitore primátora 
mesta) 
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Hlasovanie  o programe tak, ako bol predložený. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 13 nehlasovali, neschválilo 
program zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
Ing. Celler skonštatoval, že program mimoriadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva nebol schválený a následne ukončil rokovanie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
  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 : 
 
 
JUDr. Ján K A N A B A, dňa  ......................................................................... 
  
 
p. Ján B A B I Č, dňa  ......................................................................................     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 16.02.2007 
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	JUDr. Jána Kanabu a p. Jána Babiča

