
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 15. júla 2003 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 

 
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor 

mesta Ing. Juraj Liška. 
  
 Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina). 
 
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 bolo prítomných 20 poslancov, na základe čoho 
vyhlásil mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 PhDr. Laborecká, p. Zubričaňák 
   
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 MUDr. Petra Hlavaja a p. Martina Barčáka  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
JUDr. Michala Čerteka a Ing. Milana Česala 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, schválilo 
navrhnutých 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. Návrh na vyňatie majetku – Športový areál Sihoť zo správy MHT, m.p.o. Trenčín a zmena 

zriaďovacej listiny MHT, m.p.o. Trenčín 
2. Návrh na prenechanie nehnuteľnosti – nebytového priestoru do nájmu 
3. Odvolanie riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín 
 
 
 
K bodu 1. Návrh na vyňatie majetku  - Športový areál Sihoť zo správy MHT, m.p.o. Trenčín  
      a zmena zriaďovacej listiny MHT, m.p.o. Trenčín 
 
Ing. Liška, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 1. 
 Uviedol, že Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne svojim uznesením č. 16 zo dňa 
24.2.1994 v bode B písm. c/ zverilo do správy m.o. Integro Trenčín majetok – Športový areál 
Sihoť za účelom plnenia predmetu jeho činnosti. Došlo k určitým zmenám v záležitosti  
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futbalového klubu, ktorá bola schválená na zasadnutí MsZ 30.6.2003, z dôvodu zakladania 
novej spoločnosti AS Trenčín, a.s.. Vznikli technické problémy, ktoré boli k dnešnému dňu 
doriešené so Slovenským futbalovým zväzom, aj s Ing. Hozlárom ako zástupcom FK 
Laugarício Trenčín. Dodal, že je potrebné, aby nová spoločnosť mala svoje sídlo a následne 
prečítal návrh na uznesenie. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za  
 
1. vyňalo 

v  zmysle  zákona č. 138/1991  Zb. o   majetku  obcí  v znení   neskorších  
predpisov  a  
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín 
v správe mestských organizácií, schválenými Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 30.4.2002 uznesením č. 69, majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín 
– Športový areál Sihoť zo správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín 
s účinnosťou od 1.7.2003. 

 
Vynímaný majetok Mesta Trenčín – Športový areál Sihoť bude bližšie 
špecifikovaný v Protokole o vyňatí majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín zo 
správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín. 

 
2. schválilo 

zmenu Zriaďovacej listiny Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o. nasledovne: 
v bode 5 sa dopĺňa bod 5.20. „Prevádzkovanie a údržba futbalového štadióna“. 

/Uznesenie č. 102/ 
 
 
K bodu 2. Návrh na prenechanie nehnuteľnosti – nebytového priestoru do nájmu 
 
Ing. Liška, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 2. 
  

 Mestské  zastupiteľstvo  v  Trenčíne  hlasovaním  15 za, 2  sa  zdržali  hlasovania,  
odporučilo primátorovi mesta uzavrieť Zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa 
predloženého návrhu. 
/Uznesenie č. 103/ 
 
 
K bodu 3. Odvolanie riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín 
 
Ing. Liška, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 3. 
 Informoval, že k dnešnému dňu obdržal list od Ing. Kalafúta, ktorým sa vzdáva 
funkcie riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín a z toho dôvodu je bezpredmetné hlasovať o jeho 
odvolaní. Je povinnosťou MsZ určiť štatutárneho zástupcu MHT, m.p.o. Trenčín. Navrhol 
poveriť vedením organizácie s plnými kompetenciami do vymenovania riaditeľa Ing. 
Františka Klemana, ktorý pracuje na ekonomickom útvare MHT, m.p.o. od 1.8.1999.Doplnil, 
že celú svoju prax vykonával v ekonomickej oblasti. Zúčastnil sa výberového konania na post 
riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín a výberovou komisiou bol vyhodnotený na druhom mieste.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za schválilo návrh Ing. Lišku. 
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Ing. Krátky predniesol návrh na platové zaradenie Ing. Klemana vo funkcii poverenia 
vedením MHT, m.p.o.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 3 sa zdržali hlasovania 
schválilo návrh Ing. Krátkeho. 
 
Hlasovanie o uznesení ako o celku: 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za  
1. zobralo na vedomie 

písomné vzdanie sa funkcie riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín Ing. Antona Kalafúta 
dňom 15.7.2003 

 
2.       poverilo 

Ing. Františka Klemana, zamestnanca   MHT,  m.p.o.,  vedením mestskej 
príspevkovej organizácie MHT od 16.07.2003 s plnými kompetenciami do 
vymenovania nového riaditeľa Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

 
3.      schválilo 

zamestnancovi poverenému vedením MHT, m.p.o. plat podľa návrhu  
 
4.      poverilo 

primátora a mestskú radu k vypísaniu výberového konania na funkciu 
štatutárneho orgánu MHT, m.p.o. po schválení koncepcie odčlenenia činnosti t.č. 
vykonávaných MHT, m.p.o. formou verejného obstarávania mestským 
zastupiteľstvom. 

/Uznesenie č. 104/ 
 
 

Ing. Juraj Liška, primátor mesta Trenčín, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva. 
 
  
Ing. Juraj  L i š k a                                 Ing. Miroslav V e l č k o  
        primátor                prednosta  
   mesta Trenčín         Mestského úradu v Trenčíne  
 

Dňa: ............................    Dňa: ................................... 

 

 

O v e r o v a t e l i a: 

 

MUDr. Peter H l a v a j, dňa ............................................................... 

 

P. Martin B a r č á k, dňa .................................................................... 
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Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 16.07.2003 
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