
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 25. marca 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
Otvorenie: 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril a viedol zástupca primátora 
Ing. Branislav Celler.  
 
 Všetkých privítal, osobitne poslanca NR SR p. Bohumila Hanzela, predsedu TSK Ing. 
Štefana Štefanca, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. 
Juraja Wagnera, PhD a bývalého primátora mesta Trenčín p. Štefana Reháka.  
 

Uviedol, že mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zúčastňuje aj p. Ján 
Klčo, predseda mestskej volebnej komisie.  
 
 Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 25 zvolených poslancov mestského 
zastupiteľstva, bolo prítomných 24 poslancov, na základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského 
zastupiteľstva za uznášania schopné. 
 

Požiadal predsedu Mestskej volebnej komisie v Trenčíne p. Jána Klču, aby oboznámil 
s výsledkami volieb primátora v meste Trenčín.  
 
 
P. Klčo oboznámil prítomných s výsledkami volieb. 
Z dôvodu zániku mandátu predchádzajúceho primátora mesta Trenčín, Ing. Juraja Lišku, pre 
nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena vlády s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, 
t.j. primátora mesta predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 508/2003 
Z.z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásil podľa zákona č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové 
voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Trenčín. Rozhodnutím bolo určené, že nové 
voľby sa budú konať v sobotu 13. marca 2004. V meste Trenčín bolo za účelom vykonania 
nových volieb vytvorených 44 volebných okrskov. O funkciu primátora mesta sa uchádzalo 
11 kandidátov.  
 Počas volieb bolo vo všetkých okrskoch v zoznamoch voličov zapísaných 46 796 
osôb. K volebným urnám 13. marca 2004, teda svoje aktívne volebné právo využilo 15 692 
osôb, čo je 33,5 % zo všetkých voličov mesta Trenčín. Pre voľbu primátora mesta bolo 
odovzdaných 15 458 platných hlasov. Novým primátorom mesta Trenčín sa stal Ing. 
Branislav Celler nominovaný koalíciou Slovenská demokratická a kresťanská únia, Aliancia 
nového občana a Demokratická strana, ktorý získal 3 208 platných hlasov.  
 V mene mestskej volebnej komisie a v svojom mene poblahoželal Ing. Cellerovi 
a zaželal jemu i všetkým poslancom veľa zdravia pri plnení volebného programu, ktorý prijali 
v máji 2003.  
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Ing. Celler poďakoval p. Klčovi, predsedovi mestskej volebnej komisie za príhovor a 

následne požiadal JUDr. Ivetu Orgoníkovú, poverenú vedením MsÚ, aby prečítala text sľubu 
primátora mesta.  

 
Novozvolený primátor Ing. Branislav Celler zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý 

zároveň potvrdil svojím podpisom. Následne prevzal mestské insígnie. 
 
 
Príhovor Ing. Cellera, primátora mesta Trenčín – doslovný prepis. 
,, Vážené dámy, vážení páni, poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva, milí hostia! 
V roku 1994 som prvýkrát so skupinou svojich štyroch priateľov kandidoval na funkciu 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Naša minikampaň obsahovala pár letákov 
a inzerát v novinách. Ľudia nám však dali dôveru a tak od tohto momentu je moja práca úzko 
spätá s Mestom Trenčín. 
          Verím, že moje desaťročné skúsenosti, moje ciele a podpora, ktorú mám v poslaneckom 
zbore, mi umožnia vykonať kroky, pre ktoré súčasným poslancom dali občania dôveru v roku 
2002. Turbulencie, ktorými naše mesto prešlo práve v minulom roku, boli pre mňa hybnou 
silou pri rozhodovaní sa o kandidatúre na post primátora. Verím, že spoločná práca mestského 
zastupiteľstva a vedenia mesta nám otvorí dvere k občanom a toľko skloňovaná dôvera 
v poslancov a primátora mesta bude skutočne naplnená.  
          Nie je mi ľahostajné, akým smerom sa bude naše mesto uberať v najbližšom období. 
Máme za sebou konkrétne kroky, veľa projektov však musíme dokončiť. Verím, že práve ja 
môžem zjednotiť poslancov súčasného Mestského zastupiteľstva v Trenčíne tak, aby sme 
vedeli spoločne presadiť dôležité kroky pre mesto Trenčín. Zdôrazňujem, že sa nemôžeme 
utopiť v záplave sporov, protikladných záujmov, či ľudskej ľahostajnosti. 
          V tomto prelomovom období, keď mesto preberá na seba v rámci prechodu 
kompetencií zo štátnej správy na samosprávu skutočnú zodpovednosť za ďalší vývoj, mám 
o budúcnosti Trenčína jasnú predstavu. Mám za sebou konkrétne kroky z môjho krátkeho 
pôsobenia ako štatutára mesta. Chcem hľadať konsenzus medzi všetkými poslancami 
trenčianskeho mestského zastupiteľstva, aby sme spoločne dokázali presadiť dôležité kroky 
pre mesto Trenčín. Ak chceme úspešne a sebavedome vykročiť na cestu rozvoja 
a konkurencie v rámci Slovenska a dnes už aj v rámci samotnej Európskej únie, musíme 
zrealizovať všetky dôležité úlohy a projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry, budovania 
priemyselných zón, či strategických rozhodnutí pri rokovaniach so zahraničnými investormi. 
Obhajovanie výsledkov volebného programu podľa mňa nemôže byť súhrn sloganov 
a populistických vyjadrení. To je predovšetkým každodenná realita nášho života a riešenie jej 
problémov a neduhov. Na pozitívne správy nebýva v médiách veľa priestoru, ale som 
presvedčený, že spolu s poslancami mestského zastupiteľstva a zamestnancami mestského 
úradu ho pre občanov Trenčína získame, že samosprávu spojí s občanmi aj pevný 
komunikačný most v duchu hesla – dostatok informácií cez mestské informačné zdroje 
znamená verejnú kontrolu mesta i jeho poslancov a taktiež aj primátora. 
          Vážené dámy a vážení páni! 
          V mojej doterajšej práci prevláda ekonomické zameranie. Trenčín je v súčasnosti jedno 
z najbonitnejších miest na Slovensku. Patríme navyše medzi jedno z najmenej zadĺžených 
miest, čo nám umožňuje v tomto období čerpať prostriedky pre jeho rozvoj. Tento základ nám 
vytvoril skvelú štartovaciu pozíciu pre lepšiu budúcnosť mesta. Zaujímajú sa o nás noví 
investori, môžeme realizovať veľké investičné akcie a prechod kompetencií pre nás 
neznamenal taký významný šok, ako pre ostatné slovenské mestá. 
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          Primátor musí byť iniciátorom rozvoja, budúcnosti mesta Trenčín. Líder, ktorý mu dáva 
víziu a premieňa ju v spolupráci s poslaneckým zborom na reálne ciele. Nemôžeme čakať, 
kým nám zaklope na dvere akýkoľvek partner, ktorý pripadá do úvahy a my iba povieme – 
prosím, tak teda poďte ďalej. V tomto smere je a bude moja práca dostatočne transparentná 
a moje aktivity privedú do Trenčína nové investície, nové pracovné príležitosti a hlavne 
položia základ ďalšiemu rozvoju mesta, pričom  hlavným magnetom, som o tom presvedčený,  
budú také projekty, ako je napríklad Priemyselný park Zámostie. Verím, že mnoho ľudí nájde 
uplatnenie pri podnikaní či už priamo v podnikaní, alebo v cestovnom ruchu. 
          Dámy a páni! 
          Trenčín sa stáva lepším miestom pre život. Svoje osobné ambície a budúcnosť spájam 
výlučne s rodným mestom a mojou snahou bude konať tak, aby Trenčín bol prosperujúce 
mesto, kde budú ľudia a predovšetkým mladí Trenčania radi žiť.“           
 
 
       Po príhovore primátora a po prestávke mesta pokračovalo zasadnutie mestského 
zastupiteľstva pracovnou časťou.  
 
 
Ing. Celler, primátor mesta Trenčín vyhlásil:  
,,Funkcia primátora je podľa § 13 ods. 3 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva. 
Preto týmto vyhlasujem, že sa vzdávam mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne v súlade s §  25 ods. 2 písm. c/ citovaného zákona a súčasne žiadam, aby moje 
ústne vzdanie sa mandátu poslanca bolo uvedené v zápisnici z dnešného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.“  
 
 
Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
Program: 
 
4.  Schválenie programu 
5. Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne 
6. Voľba zástupcu primátora  
7. Voľba dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie 
8. Návrh na rozdelenie komisie školstva, zdravotníctva  sociálnych vecí MsZ 
9. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
10. Návrh na určenie počtu členov Mestskej rady v Trenčíne 
11. Určenie platu primátora, zástupcu primátora a dlhodobo plne uvoľneného poslanca na 

výkon funkcie 
 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania,  
schválilo predložený program rokovania mestského zastupiteľstva. 
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 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 JUDr. Michala Č e r t e k a   a PhDr. Mariána K v a s n i č k u 
  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
 p. Vladimíra P o r u b a n a   a  RNDr. Jozefa M e r t a n a  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za schválilo overovateľov 
zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.  
 
 
 
 
K bodu 5. Vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v  
                 Trenčíne 
 
JUDr. Orgoníková, poverená vedením MsÚ, predložila predmetný návrh. 

Požiadala p. Janku Fabovú a primátora mesta, aby pristúpili k zloženiu sľubu 
náhradníka na uvoľnený mandát poslanca MsZ v Trenčíne.  

 
Novozvolená poslankyňa zložila zákonom predpísaný sľub do rúk primátora mesta 

Ing. Branislava Cellera, ktorý zároveň potvrdila svojím podpisom.  
  

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za  
 
1.  konštatovalo   

zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Branislava 
Cellera vo volebnom obvode č. 3 – Sihoť I., II., III., IV., Opatová, Pod Sokolice, Kubrá 
a Kubrica ústnym vzdaním sa mandátu poslanca do zápisnice zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva 
 
2. vyhlásilo  

nastúpenie náhradníka Janky Fabovej, bytom Trenčín, Dubová 2, na uprázdnený 
mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode 3 – Sihoť I., 
II., III., IV., Opatová, Pod Sokolice, Kubrá a Kubrica 
 
3. osvedčilo, 

 že Janka Fabová, bytom Trenčín, Dubová 2 sa stala poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode 3 – Sihoť I., II., III., IV., Opatová, Pod 
Sokolice, Kubrá a Kubrica zložením sľubu poslanca dňom 25.03.2004 
 
4. konštatovalo 
 začlenenie poslankyne Janky Fabovej do Výboru mestskej časti Sever 
/Uznesenie č. 254// 
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K bodu 6. Voľba zástupcu primátora mesta Trenčín 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 6. 

Navrhol, aby sa voľba zástupcu primátora vykonala v súlade s rokovacím poriadkom 
verejným hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 2 sa zdržali hlasovania, 
zvolilo Ing. Antona Boca do funkcie zástupcu primátora mesta Trenčín. 
/Uznesenie č. 255/ 
 
Ing. Celler, primátor mesta poblahoželal Ing. Antonovi Bocovi k zvoleniu za zástupcu 
primátora mesta a požiadal ho, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom.  
 
Ing. Anton Boc, zástupca primátora, poďakoval prítomným za prejavenú dôveru a vyjadril 
sa, že volebný program bude svojou prácou napĺňať aj činmi.  
 
 
 
K bodu 7. Návrh na voľbu dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 7. 

Navrhol, aby sa voľba dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie vykonala 
v súlade s rokovacím poriadkom verejným hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho 
zariadenia. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 4 sa zdržali hlasovania, 
zvolilo Branislava Zubričaňáka do funkcie poslanca dlhodobo plne uvoľneného na 
výkon funkcie dňom 25.03.2004. 
/Uznesenie č. 256/ 
 
Ing. Celler, primátor mesta skonštatoval, že p. Branislav Zubričaňák bol zvolený do funkcie 
poslanca dlhodobo plne uvoľneného na výkon funkcie a zároveň mu poblahoželal.  
 
P. Branislav Zubričaňák, poslanec dlhodobo plne uvoľnený na výkon funkcie poďakoval za 
prejavenú dôveru.  
 
 
 
K bodu 8. Návrh na rozdelenie komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí Mestského  

      zastupiteľstva v Trenčíne 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 8. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 proti, 2 sa zdržali 
hlasovania, rozdelilo komisiu školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí MsZ na 
 a/ komisiu školstva MsZ 
 b/ komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ 
/Uznesenie č. 257/ 
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K bodu 9. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 9. 
  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 3 proti, 1 sa zdržal 
hlasovania, zvolilo  

1. Mgr. Annu Plánkovú za predsedu komisie školstva MsZ 
2. Gabrielu Hubinskú za predsedu komisie sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ 
3. Ing. Jána Krátkeho za predsedu finančnej a majetkovej komisie MsZ. 

/Uznesenie č. 258/ 
 
 
 
K bodu 10. Návrh na určenie počtu členov Mestskej rady v Trenčíne 
 
Ing. Branislav Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 10. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania,  
1. zmenilo 
 uznesenie MsZ v Trenčíne zo dňa 3.1.2003 č. 1 B bod 4 – počet členov Mestskej 
rady v Trenčíne sa určuje na 8 
 
2. zvolilo 
a/ Branislava Zubričaňáka, poslanca dlhodobo plne uvoľneného na výkon funkcie, 
za člena Mestskej rady v Trenčíne 
 
b/ Ing. Jána Krátkeho, predsedu Finančnej a majetkovej komisie MsZ v Trenčíne 
za člena Mestskej rady v Trenčíne 
 
c/  Gabrielu Hubinskú, predsedu Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ 
v Trenčíne za člena Mestskej rady v Trenčíne 
 
d/ Mgr. Annu Plánkovú, predsedu Komisie školstva MsZ v Trenčíne za člena 
Mestskej rady v Trenčíne. 
/Uznesenie č. 259/ 
 
 
 
 
K bodu 11. Určenie platu primátora, zástupcu primátora a dlhodobo plne uvoľneného 

        poslanca na výkon funkcie 
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 11 – určenie platu primátora. 
 
Ing. Celler, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 11 – určenie platu zástupcu 
primátora a dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie. 
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 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, 2 proti, 3 sa zdržali 
hlasovania, schválilo 
 
1. minimálny plat primátora určený podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 
neskorších predpisov zvýšený o 50% 
 
2. plat zástupcu primátora vo výške 80% z minimálneho platu primátora 
 
3. plat dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie vo výške 60% 
z minimálneho platu primátora. 
/Uznesenie č. 260/ 
 
 
 

Na záver Ing. Branislav Celler, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Branislav C e l l e r     JUDr. Iveta O r g o n í k o v á  
          primátor                poverená vedením  
     mesta Trenčín       Mestského úradu v Trenčíne  
 
Dňa: ..............................     Dňa: ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a :  
 
 
JUDr. Michal Č e r t e k, dňa ............................................................................... 
 
 
PhDr. Marián K v a s n i č k a, dňa ...................................................................... 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, 30.03.2004 
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