
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 22. septembra 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol primátor mesta Ing. 
Branislav Celler.  
 
 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 17 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
  
 
 Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 p. Hubinská, MUDr. Szép, Dipl. Ing. Homola – príde neskôr 
  
 
 Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 
 p. Štefana Sýkorčina a MUDr. Petra Hlavaja 
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 
 Ing. Milana Česala a Ing. Jána Krátkeho 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
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 a schválenie programu 
2. Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne 
3. Návrh na 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 
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Ing. Celler poznamenal, že v súlade s § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo vyhlási  
nastúpenie náhradníka do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát. Odovzdal slovo Ing. 
Antonovi Bococi, zástupcovi primátora, aby predložil predmetný návrh.   
 
 
 
K bodu 2. Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského  
                 zastupiteľstva v Trenčíne 
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 2.  
 Poznamenal, že Mestskému úradu v Trenčíne bol dňa 08.09.2004 doručený list 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, JUDr. Michala Čerteka, ktorým sa písomne 
vzdal mandátu poslanca mestského zastupiteľstva.  
 Podľa § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát, nastupuje za 
poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov 
vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.  
 JUDr. Michal Čertek bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných 
v dňoch 06. – 07.12.2002 za poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za koalíciu 
SDKÚ, KDH, ANO, DS vo volebnom obvode č. 2 – JUH. V uvedenom volebnom obvode bol 
podľa počtu získaných hlasov prvým náhradníkom Miloš Kohout, bytom Trenčín, Mateja 
Bela 11, ktorý kandidoval za koalíciu SDKÚ, KDH, ANO, DS s počtom 680 hlasov.  
 
 Následne požiadal p. Miloša Kohouta a primátora mesta, aby pristúpili k zloženiu 
sľubu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca MsZ v Trenčíne.  

 
Novozvolený poslanec p. Miloš Kohout zložil zákonom predpísaný sľub do rúk 

primátora mesta Ing. Branislava Cellera, ktorý zároveň potvrdil svojím podpisom.  
 
Následne Ing. Anton Boc, zástupca primátora, privítal poslanca p. Miloša Kohouta 

v poslaneckých radoch a prečítal návrh na uznesenie.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za  
1.  skonštatovalo zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
JUDr. Michala Čerteka vo volebnom obvode č. 2 – JUH písomným vzdaním sa listom zo 
dňa 08.09.2004 
 
2. vyhlásilo nastúpenie náhradníka Miloša Kohouta, bytom Trenčín, Mateja Bela 
11, na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom 
obvode č. 2 – JUH 
 
3. osvedčilo, že Miloš Kohout sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne vo volebnom obvode č. 2 – JUH zložením sľubu poslanca dňom 22.09.2004 
 
4.  skonštatovalo začlenenie poslanca Miloša Kohouta do Výboru mestskej časti JUH 
 
5. zvolilo poslanca Miloša Kohouta za člena Komisie územného plánovania 
a investícií MsZ.  
/Uznesenie č.365/ 
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K bodu 3. Návrh na 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. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 3.  
 Poznamenal, že dňom 01.10.2004 nadobúda účinnosť ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento zákon 
upravuje povinnosti a obmedzenia pre verejných funkcionárov za účelom zamedzenia vzniku 
rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom. Pri výkone verejnej 
funkcie je potrebné okrem iného, zriadiť komisiu MsZ podľa článku 7 ods. 5 zákona.  
 V súlade s týmto článkom členom tejto komisie môže byť iba poslanec MsZ. Ak sú 
v mestskom zastupiteľstve zástupcovia viacerých politických strán, politických hnutí, alebo 
nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany, politického 
hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov, pričom komisia musí mať najmenej troch 
členov. Ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie 
o zástupcu politickej strany alebo hnutia s najvyšším počtom poslancov v MsZ.  
 
 
Úlohou komisie MsZ podľa článku 7 ods. 5 zákona bude: 

- sústreďovať oznámenia funkcií, činností, zamestnaní a majetkových pomerov 
primátora mesta a poslancov MsZ, 

- v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejných funkcionárov 
o vysvetlenie, v prípade nepostačujúceho podaného vysvetlenia je komisia oprávnená 
dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu, 

- poskytovať informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu 
ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
 

Podľa tohto zákona je primátor mesta a poslanec MsZ povinný do 30 dní odo dňa, keď 
sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné 
oznámenie za prechádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie: 

a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu verejnej funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnosti,  

b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom 
vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere  

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch a v orgánoch územnej samosprávy, 
taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné 
pôžitky, 

d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie 
verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní a pod.,  

e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, 
ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. 

Podotkol, že presnejšie údaje sú uvedené v materiáli. K písomnému oznámeniu 
primátor mesta a poslanec MsZ priloží potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani 
z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.  
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 Ak je primátor mesta alebo poslanec MsZ zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej 
funkcie, alebo je opätovne zvolený do tej istej verejnej funkcie a podal v kalendárnom roku 
písomné oznámenie, nie je povinný ho podať opätovne.  Následne prečítal návrh na 
uznesenie.  
 
 
P. Fabová sa zaujímala, či bude dopracovaný aj Štatút Mesta Trenčín vzhľadom k vzniku 
novej komisie. Znamená to, že poslanec môže byť členom viacerých komisií a nie len jednej. 
Podotkla, že vzhľadom k tomu, že máme aj dvoch nezávislých poslancov, či by sa nemala 
uvedená komisia rozšíriť aj o jedného člena z radov nezávislých poslancov.  
 
 
Ing. Celler reagoval, že nezávislí poslanci sú takí, ktorí boli zvolení ako nezávislí poslanci vo 
voľbách. Pokiaľ bude nevyhnutné v štatúte opraviť ďalšie súvisiace predpisy mesta, budú 
opravené na najbližšom MsZ. Vysvetlil, že komisie MsZ, ktoré vyplývajú zo štatútu sú iné, 
ako je predmetná komisia, ktorá je zriadená zákonom. Môže sa stať, že jeden poslanec je 
členom tejto komisie, aj inej komisie. Doplnil, že predmetná komisia sa riadi iným 
mechanizmom.  
 
 
Ing. Lifka navrhol doplniť do uznesenia v písm. a) že ide o ,,stálu komisiu“, pretože zákon č. 
369 Z.z. rozoznáva stále a dočasné komisie a formálne to bude takto v poriadku.  
 
 

1. Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 8 za, 3 proti, 8 sa zdržalo 
hlasovania, neschválilo návrh Ing. Lifku. 
 
 

2. Hlasovanie o návrhu uznesenie tak, ako bolo predložené. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 2 sa zdržali hlasovania 
a) zriadilo 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 
 
b) zvolilo členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne z radov poslancov 
MsZ v nasledovnom zložení: 
 Gabriela Hubinská (KDH) 
 Mgr. Anna Plánková (DS) 
 Ing. Anton Boc (SDKÚ) 
 Branislav Zubričaňák (ANO) 
 MUDr. Ľubomír Sámel (DÚ) 
 Janka Fabová (ĽS-HZDS) 
 
c) zvolilo z členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne nasledujúceho 
predsedu: 
 Gabriela Hubinská 
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d) uložilo predsedovi komisie vypracovať a predložiť vypracovať a predložiť Štatút 
komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. 
/Uznesenie č. 366/ 
 

 
 Na záver Ing. Branislav Celler, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. 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 :  
 
 
p. Štefan S ý k o r č i n, dňa ................................................................................ 
 
 
MUDr. Peter H l a v a j, dňa ............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 24.09.2004 
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