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Z á p i s n i c a 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 

dňa 21. októbra 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
Otvorenie: 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril 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  19  poslancov, 
na základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 
  

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 Ing. Ján Bezák 
 Ing. Anton Boc 
 MUDr. Ľubomír Sámel 
 PhDr. Marián Kvasnička 
 pán Eduard Hartmann, pán Martin Bar čák a MUDr. Stanislav Pastva prídu 
počas rokovania 
 

Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 Mgr. Ladislava Pavlíka a pána Branislava Zubričaňáka 
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
 PaedDr. Daniela Beníčka a pána Vladimíra Porubana    
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 1 sa zdržal hlasovania, 2 
nehlasovali,  schválilo overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade 
poruchy hlasovacieho zariadenia.  
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
1.  Otvorenie  
2. Majetkové prevody  

3. Návrh na prolongáciu amortizácie kontokorentných úverov č. 04/054/09 od Dexia 
banky, a.s. a č. 0247/05/80226 od ČSOB, a.s. 

4. Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa ruší VZN č. 6/2008 o povoľovaní reklamných, 
propagačných a informačných zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších 
predpisov 

5. Návrh na zriadenie a prevádzkovanie nocľahárne, vytvorenie nízkoprahového 
denného centra a terénnej sociálnej služby – streetworku Sociálnymi službami Mesta 
Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín 

6. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny a štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
s účinnosťou od 01.01.2011 

 
 
JUDr. Kanaba navrhol doplniť program o bod „Vypovedanie zmluvy o výpožičke medzi 
Mestom Trenčín a mestskou krytou plavárňou“.  
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Vzhľadom k tomu, že 26.06.2008 sa uznesením č. 262 schválila výpožička s tým, že 
dotácia Mestu bude podľa rozpočtu Mesta, kde za rok 2009 bola poskytnutá dotácia vo výške 
približne 209 tisíc EURO, za rok 2010 to bola dotácia vo výške 105 tisíc EURO.  
Informoval, že na Sociálnej poisťovni zistil, že IB Správcovská tu má nedoplatok vo výške 32 
tisíc EURO / v prepočte je to približne 1 milión korún/. 
 Je zhrozený z toho, že tejto spoločnosti, za ktorou je pán Zubričaňák si dovolí takýmto 
spôsobom gazdovať, že neplatí do Sociálnej poisťovne napriek tomu, že peniaze od Mesta 
Trenčín dostáva. 
„ S okamžitou platnosťou vážení poslanci navrhujem vypovedať zmluvu o výpožičke medzi 
Mestom Trenčín a IB správcovskou, s.r.o. .“ 
 
Ing. Lifka navrhol stiahnuť z rokovania bod č. 3 „ Návrh na prolongáciu kontokorentných 
úverov“ a ako ďalší bod č. 2 navrhol doplniť do programu rokovania „Udelenie odmeny 
primátorovi“. 
 
Ing. Krátky vyslovil názor, že program považuje za príliš formálny, nedostatočný a zásadne 
mu v ňom chýba hlavný bod, ktorý by mal byť na tomto zastupiteľstve a to je „Rozpočet pre 
budúci rok“, je to základný zákon - prechod Mesta na budúci rok.  
Z tohto dôvodu neodporučil, aby sa vôbec schválil tento program.  
Navrhol skôr, nebol to ako návrh na hlasovanie pre poslancov, čo si myslí, že by toto 
zastupiteľstvo nemalo byť a zasadnutie MsZ  by malo konať za dva až tri týždne s programom 
vrátane rozpočtu mesta. 
Navrhol program neschváliť. 
 
Ing. Celler sa zaujímal, či to nemá byť návrh na zmenu programu. 
 
Ing. Krátky  odpovedal, že nie, bol to len apel na poslancov. 
 
Ing. Celler sa vyjadril k poznámke Ing. Krátkeho a uviedol, že je presne schválený 
rozpočtový harmonogram, ktorý je aj na webe Mesta a v kolonke rozpočet je presne uvedené 
ako sa rozpočet pripravuje a ako sa schvaľuje.  
Ďalej uviedol, že v decembrovom zastupiteľstve by mal byť predložený rozpočet, pokiaľ 
FMK sa ním bude zaoberať. Na viac sa schvaľujú aj viaceré zákony, ktoré ešte nie sú 
schválené v Národnej rade, ktoré budú mať dopady aj na rozpočty verejných subjektov -  
rozpočty samospráv či už mestských alebo VÚC. Zdôraznil, že na rozpočte sa pracuje a bude 
predložený. 
 
Ing. Krátky  chcel len povedať,  že tento harmonogram, ktorý je všeobecne v bežnom roku   
nemôže platiť vo volebnom roku.  
„ Decembrové zastupiteľstvo ako si povedal bude ustanovujúce a nepredpokladá, že toto 
zastupiteľstvo povolebne bude pokračovať, alebo prípadne schvaľovať rozpočet, to už by 
nebolo korektné. Preto som povedal to, čo som povedal na tento rozpočet. Považujem nie za 
vhodné a bolo by nezodpovedné rozpočet neschváliť a začínať v januári s provizóriom, preto 
som to povedal.“ 
 
Ing. Celler reagoval, že sa nebude začínať provizóriom. Vo viacerých mestách aj vzhľadom 
na meniacu sa legislatívu budú schvaľovať rozpočet ešte staré zastupiteľstvá v decembri 
z titulu vecí ako sa vyvíjajú a potom nastúpi nové zastupiteľstvo, ktoré si ho môže upraviť, 
keď sa prvý krát stretnú vo februári alebo inokedy, je to ich legitímna možnosť.  
Zdôraznil, že rozpočet sa pripravuje a bude pripravený. 
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P. Babič ako štandardne býva zvykom navrhol doplniť program o bod „Interpelácie 
poslancov“. 
 
 
Mgr. Pavlík  navrhol doplniť do programu bod „ Riešenie pohľadávok Mesta Trenčín verzus 
Trenčianska Televízia“. 
 
 
P. Gavenda  navrhol zaradiť do programu bod „ Rôzne“. 
 
 

1. Hlasovanie o návrhu JUDr. Kanabu  zaradiť do programu ako bod  č.7 - 
Vypovedanie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Trenčín a IB Správcovskou s.r.o / ohľadne 
krytej plavárne/. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 5 proti, 7 nehlasovali, 
neschválilo návrh JUDr. Kanabu  
 
 

2. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku stiahnuť z rokovania bod č. 3 – Návrh na 
prolongáciu amortizácie kontokorentných úverov č. 04/054/09 od Dexia banky, a.s. a č. 
0247/05/80226 od ČSOB, a.s.  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 4 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania, 7 nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Lifku.  
 
 
3. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku  zaradiť do programu ako bod  č.2 – Udelenie 

odmeny primátorovi mesta Trenčín. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 3 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, 7 nehlasovali, neschválilo návrh Ing. Lifku  

 
 
4. Hlasovanie o návrhu pána Babiča  zaradiť do programu ako bod  č.7 – Interpelácie 

poslancov . 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 9 za, 9 nehlasovali, neschválilo 
návrh pána Babiča.  

 
 
5. Hlasovanie o návrhu Mgr. Pavlíka  zaradiť do programu ako bod  č.7 – Riešenie 

pohľadávok Mesta Trenčín voči Televízií Trenčín . 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 2 proti, 10 nehlasovali, 
neschválilo návrh Mgr. Pavlíka. 

 
6. Hlasovanie o návrhu pána Gavendu  zaradiť do programu ako bod  č.7 – Rôzne . 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za, 2 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania, 9 nehlasovali, neschválilo návrh pána Gavendu. 
 
 
7. Hlasovanie o programe ako bol predložený v pozvánke. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 1 proti, 3 sa zdržali 

hlasovania, 6 nehlasovali, neschválilo  program mestského zastupiteľstva. 
 
 

Ing. Celler skonštatoval, že program zasadnutia mestského zastupiteľstva nebol schválený. 
Následne poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 

 
 
 
 
 
Ing. Branislav  C E L L E R                    Ing. František O R O L Í N 
              primátor                  prednosta  
         mesta Trenčín                  Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: .........................................        Dňa: ...................................... 
  
 
 
 
 
O V E R O V A T E L I A :  
 
 
Mgr. Ladislav P A V L Í K, d ňa ............................................................................................ 
 
 
P. Branislav  Z U B R I Č A Ň Á K, dňa ................................................................................ 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Martina Uhliarová, 
     dňa 21.10.2010 
 
 


