
Z á p i s n i c a  
 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
konaného dňa 21. decembra 2006 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 
 
O t v o r e n i e 
 

Ing. Branislav Celler, primátor mesta Trenčín otvoril prvé – ustanovujúce zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, konaných v dňa 02.12.2006.   
 

  
Všetkých privítal, osobitne poslankyňu NR SR p. Magdu Košútovú, štátnu tajomníčku 

MS SR  p. Annu Vittekovú, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Pavla Sedláčka, 
za Vysokú školu manažmentu v Trenčíne p. Boženu Gajdošovú - riaditeľku Trenčianskej 
pobočky.  

 
Uviedol, že ustanovujúceho zasadnutia sa ďalej zúčastňujú podpredsedníčka mestskej 

volebnej komisie p. Ivona Tarbajovská a hlavný kontrolór mesta p. Martin Bičan. 
 
Pozvaní boli tiež zástupcovia tlače a verejným oznamom i občania nášho mesta.  
 
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 

novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 zvolených 
poslancov mestského zastupiteľstva bolo prítomných 24 poslancov.  

 
Ospravedlnil sa p. Martin Barčák , ktorý zloží sľub na najbližšom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní.  
 
Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa bude riadiť 

podľa programu uvedeného v pozvánke. 
 
 Pretože predseda mestskej volebnej komisie, p. Miloslav Kohout sa toho času zdržiava 
v zahraničí, ospravedlnil jeho neúčasť a požiadal podpredsedníčku Mestskej volebnej komisie 
v Trenčíne, p. Ivonu Tarbajovskú, aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb do 
orgánov samosprávy obcí v meste Trenčín. (vystúpenie a výsledky volieb tvoria písomnú 
prílohu zápisnice)  
 

Ing. Celler poďakoval podpredsedníčke mestskej volebnej komisie p. Ivone 
Tarbajovskej za oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste 
Trenčín.  

 
Následne požiadal JUDr. Ivetu Orgoníkovú, prednostku MsÚ, aby prečítala text sľubu 

primátora mesta.  
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Novozvolený primátor Ing. Branislav Celler zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý 
zároveň potvrdil svojím podpisom a obdržal osvedčenie o zvolení od podpredsedníčky 
mestskej volebnej komisie.   
 

Následne Ing. Branislav Celler, primátor mesta, prečítal text sľubu poslancov 
mestského zastupiteľstva.  
 

Novozvolení poslanci postupne zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora 
mesta Ing. Branislava Cellera, ktorý zároveň potvrdili svojím podpisom a obdržali osvedčenie 
o zvolení od podpredsedníčky mestskej volebnej komisie.  
 
(Podpísaný sľub primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva tvorí prílohu 
zápisnice).  
 
 

Po príhovore primátora mesta pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva 
pracovnou časťou.  
 
 
 Pred ďalším rokovaním sa poslanci oboznámili s hlasovacím zariadením mestského 
zastupiteľstva. Ing. Jozef Sedlák z útvaru interných služieb vysvetlil jeho používanie.  
 

Následne primátor mesta konštatoval, že zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný 
sľub a v zmysle pozvánky navrhol, aby sa dnešné rokovanie riadilo programom podľa 
pozvánky, ktorý navrhol doplniť o bod 9. Zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov a ako bod 10. Schválenie uznesenia MsZ. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 

schválilo predložený program rokovania mestského zastupiteľstva s doplnkami.  
 
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil primátor mesta:  
p. Janku Fabovú a Ing. Antona Boca 
 
Za skrutátorov pre spočítavanie hlasov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil 
primátor mesta:  
Ing. Jána Bezáka a Mgr. Ladislava Pavlíka  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo overovateľov 
zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.  
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K bodu 7. Voľba návrhovej komisie 
 
Ing. Celler, primátor mesta, odporučil schváliť návrhovú komisiu v zložení: 
 
Predseda: MUDr. Ľubomír Sámel 
Členovia: PaedDr. Daniel Beníček a p. Branislav Zubričaňák 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo návrhovú komisiu tak, ako bola navrhnutá primátorom mesta.  
 
 
 
K bodu 8. Poverenie sobášiacich poslancov  
 
Ing. Branislav Celler, primátor mesta, uviedol, že v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 
Z.z. o rodine, vyhlásenie o uzavretí manželstva robia snúbenci na matričnom úrade pred 
primátorom, alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Vzhľadom k uvedenému 
navrhol poveriť všetkých poslancov za sobášiacich.  

Miestom konania sobášnych obradov je sobášna sieň MsÚ, sobášnym dňom je sobota 
a sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa konania sobáša, budú zabezpečované 
v súlade so zákonom o matrikách. 
 
 
Pripomienky: 
 
PhDr. Kvasnička sa vyjadril za klub KDH - požiadal, aby boli poslanci za KDH vyňatí 
z tejto povinnosti, pretože je to v rozpore s cirkevným právom. 
 
P. Blahová uviedla, že má výhradu svedomia – nechce sobášiť. 
 
Ing. Lifka uviedol, že nedostali jasný signál – ,,p. Kvasnička hovorí, že nebudú v tom, takže 
za nich nebudeme hlasovať. To doterajšie obdobie, keď sobášili poslanci za KDH, sobášili 
v rozpore s cirkevným právom?“ 
 
P. Hartmann sa vyjadril, že sa vzdáva možnosti sobášiť. 
 
Ing. Celler zrekapituloval, že zo zoznamu 24 poslancov ktorí zložili sľub, sa vyškrtnú 
poslanci za KDH, p. poslankyňa Blahová a p. poslanec Hartmann.  
 

1. Hlasovanie o návrhu PhDr. Kvasničku - požiadal, aby boli poslanci za KDH vyňatí 
z tejto povinnosti, pretože je to v rozpore s cirkevným právom. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 proti, 5 sa zdržali 
hlasovania, schválilo návrh PhDr. Kvasničku.  
 

2. Hlasovanie o návrhu p. Blahovej, aby nebola sobášiacou poslankyňou z titulu 
výhrady svedomia. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 3 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh p. Blahovej.  
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3. Hlasovanie o návrhu p. Hartmanna, ktorý sa vzdal možnosti sobášiť. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
schválilo návrh p. Hartmanna. 
 

4. Hlasovanie o uznesení v ktorom budú uvedení ostatní poslanci, ktorí zložili sľub, 
okrem PhDr. Mariána Kvasničku, p. Gabriely Hubinskej, Ing. Jána Bezáka, Ing. Jána 
Krátkeho, p. Marty Blahovej a p. Eduarda Hartmanna .  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 sa zdržal hlasovania, 
schválilo predmetný návrh.  
 
 
 
 
K bodu 9. Zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5  
                 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
                 funkcionárov  
 
Ing. Branislav Celler, primátor mesta, predložil návrh na uznesenie. 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
1. z r i a ď u j e Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 
2. v o l í 
1. členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne z radov poslancov MsZ 
v nasledovnom uložení: 
 Gabriela Hubinská (KDH) 
 Anton Boc (SDKÚ) 
 Tomáš Vaňo (ĽS-HZDS) 
 Ján Kanaba (SMER) 
 Eduard Hartmann (SNS) 
 Róbert Lifka (nezávislý kandidát) 
 
2.  z členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne nasledujúceho predsedu: 
 Ján Kanaba 
 
 
Pripomienky: 
 
Ing. Lifka poznamenal, že sa musia uskutočniť dve hlasovania. 
 
Ing. Celler odpovedal, že jedno hlasovanie bude o komisii a druhé o predsedovi.  
 
P. Babič sa zaujímal, či predseda tejto komisie bude členom mestskej rady. 
 
Ing. Celler reagoval, že táto komisia nemá nič spoločné s mestskou radou, je to špeciálna 
komisia, ktorej sa na základe menovaného zákona predkladajú majetkové priznania, ktoré sú 
následne v úschove hlavného kontrolóra mesta.  
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1. Hlasovanie o členoch komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne z radov 
poslancov MsZ v nasledovnom uložení: 
 Gabriela Hubinská (KDH) 
 Anton Boc (SDKÚ) 
 Tomáš Vaňo (ĽS-HZDS) 
 Ján Kanaba (SMER) 
 Eduard Hartmann (SNS) 
 Róbert Lifka (nezávislý kandidát) 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo predmetný návrh. 

 
2. Hlasovanie o návrhu z členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zvoliť 

nasledujúceho predsedu: Jána Kanabu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 2 sa zdržali hlasovania, 

schválilo predmetný návrh. 
 
 
 
K bodu 10.  Schválenie uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia mestského  
                    zastupiteľstva 
 
Ing. Branislav Celler, primátor mesta, vyhlásil päťminútovú prestávku a požiadal návrhovú 
komisiu, aby zatiaľ pripravila návrh uznesenia z dnešného rokovania mestského 
zastupiteľstva.  
 
 
Po prestávke MUDr. Ľubomír Sámel, predseda návrhovej komisie, predložil návrh 
uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia v nasledovnom znení:   
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
 

1. informáciu o výsledku volieb v meste Trenčín na funkciu primátora a na funkciu 
poslancov mestského zastupiteľstva, 

2. príhovor primátora. 
 
 
B/ k o n š t a t u j e 
 

1. novozvolený primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta 

 
2. novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne: 

 
Ján Babič, PaedDr. Daniel Beníček, Ing. Ján Bezák, Marta Blahová, Ing. Anton Boc, 
Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová, Ing. Dušan Gálik, Vladimír Gavenda, Eduard 
Hartmann, Juraj Holubek, Gabriela Hubinská, JUDr. Ján Kanaba, Ing. Ján Krátky, Ing. 
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Igor Kvasnica, PhD., PhDr. Marián Kvasnička, Ing. Róbert Lifka, RNDr. Jozef 
Mertan, MUDr. Stanislav Pastva, Mgr. Ladislav Pavlík, Vladimír Poruban, MUDr. 
Ľubomír Sámel, Tomáš Vaňo, Branislav Zubričaňák 
 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
 
 

C/  s c h v a ľ u j e 
 

poverenie sobášiacich poslancov pre nasledovné volebné obdobie, ktorými budú  
poslanci mestského zastupiteľstva okrem PhDr. Mariána Kvasničku, p. Gabriely Hubinskej, 
Ing. Jána Bezáka, Ing. Jána Krátkeho, p. Marty Blahovej a p. Eduarda Hartmanna a určenie 
sobášnej miestnosti ako miesta konania sobášnych obradov, a to sobášnu sieň Mestského 
úradu v Trenčíne a určenie sobášneho dňa na  sobotu. Sobáše uskutočňované mimo určeného 
miesta a dňa konania sobášu, budú zabezpečované v súlade so zákonom o matrikách. 
  
 
D/ z r i a ď u j e 
 

Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
 
E/ v o l í 
 
1. členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne z radov poslancov MsZ 
v nasledovnom uložení: 
 Gabriela Hubinská (KDH) 
 Anton Boc (SDKÚ) 
 Tomáš Vaňo (ĽS-HZDS) 
 Ján Kanaba (SMER) 
 Eduard Hartmann (SNS) 
 Róbert Lifka (nezávislý kandidát) 
 
2.  z členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne nasledujúceho predsedu: 
 Ján Kanaba 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 24 za schválilo návrh uznesenia 
z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia.  
/Uznesenie č. 1/ 
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Ing. Celler skonštatoval, že týmto hlasovaním bol vyčerpaný program ustanovujúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 
 
Rôzne informácie: 
 
Na záver Ing. Branislav Celler informoval, že od budúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva budú poslanci sedieť podľa zasadacieho poriadku, ktorý obdržia spolu 
s pozvánkou a materiálmi na najbližšie zasadnutie.  
 Zaželal prítomným príjemné prežitie sviatkov v kruhu rodiny, alebo priateľov.  
 
 
 
 
  Branislav C E L L E R                      Iveta O R G O N Í K O V Á 
             primátor              prednostka 
         mesta Trenčín          Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..................................         Dňa: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
 
Janka F A B O V Á, dňa  ............................................................................... 
  
 
Anton B O C, dňa  ......................................................................................     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 27.12.2006 
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