
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 28. januára 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 24 bolo prítomných 21 poslancov, na 
základe čoho vyhlásil mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné. 
 
 
Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva  
 
Ing. Liška navrhol pristúpiť k zloženiu sľubu novozvoleného poslanca mestského 
zastupiteľstva  MUDr. Eugena Szépa, nakoľko sa nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného dňa 3.1.2003 a na tomto zasadnutí mestského 
zastupiteľstva sa zúčastňuje prvýkrát. Požiadal JUDr. Orgoníkovú, aby prečítala text sľubu. 
 
Zvolený poslanec MUDr. Eugen Szép  zložil sľub do rúk primátora mesta, Ing. Juraja Lišku, 
podaním ruky primátorovi mesta a svoj súhlas vyjadril slovom „SĽUBUJEM“. Následne 
podpísal text sľubu a obdržal osvedčenie o zvolení. 
 
  
 

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 
 MUDr. Pavol Sedláček, Ing. Veronika Závodská a p. Martin Barčák  
   
 Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslancov: 
 Ing. Jána Bezáka  a  p. Gabrielu Hubinskú  
  

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia určil poslancov: 
Ing. Antona Boca  a  p. Vladimíra Porubana 

  
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za 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. 
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Program: 
 
1. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 
2. Návrh novelizácie VZN č.2/2003 o miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín 
 
Zmeny a doplnky do programu:  
 
Ing. Liška navrhol doplniť do programu bod 3 – Návrh na voľbu poslanca MsZ MUDr. 
Eugena Szépa za člena komisie finančnej a majetkovej a jeho začlenenie do Výboru mestskej 
časti STRED. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo predložený 
program s doplnkom. 
 
 
K bodu 1. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 
 
Ing. Velčko, prednosta MsÚ, predložil materiál pod bodom 1. 
 Pozdravil prítomných poslancov a poprial im do budúcnosti veľa dobrých a správnych 
rozhodnutí. Poznamenal, že mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo na dnešný 
deň zvolané hlavne z dôvodu splnenia lehôt a povinností k termínu 1.1.2003. Poznamenal, že 
prechod kompetencií bol svojím rozsahom dosť značný. Zákon č.416 z roku 2001 Z.z. 
stanovuje celý rozsah a filozofiu prístupu k prechodu kompetencií a má značný vplyv na chod 
úradu, život mesta, na práva a povinnosti občanov. Jeden z týchto bodov je zmena 
kompetencie prechodu stavebného poriadku na obec, v tomto prípade na mesto Trenčín. 
Informoval, že v priebehu štyroch týždňov došlo k zmene a napríklad oblasť tzv. dopravy 
prechádza už v tejto zmluve o zriadení spoločného obecného úradu s tou ekonomikou, ktorá 
je pripravená k tomuto materiálu. Musíme to chápať ako živý organizmus, nie je to statická 
záležitosť. Informoval, že napr. vyvlastňovacie práva sú stále predmetom diskusie a skrátené 
legislatívne konanie parlamentu SR pravdepodobne do termínu 1.4.2003 rozhodne o tom, že 
vyvlastňovacie právo ako také prejde na obec. Sociálna oblasť predpokladá vo svojej dikcii 
zákona č.416/2001 Z.z., že môže byť riadená podobným charakterom ako je spoločný obecný 
úrad. Veľké celky ako je mesto Trenčín si zriadia stavebný úrad samé, alebo sa združia obce, 
ktoré vytvoria spoločný obecný úrad. Podotkol, že filozofia zmluvy o zriadení spoločného 
obecného úradu smeruje k jednému – k lehotám, ktoré boli pred nami na to, aby sme mohli 
zabezpečiť úlohy, ktoré samotného občana nemusia zaujímať a z toho vyplývajúca priorita 
záujmu občana, aby si vedel podať žiadosti a konal v rozsahu svojich práv, ktoré má a tie mu 
v lehote 30 dní musíme zabezpečiť v rozsahu porovnateľnosti s inými občanmi, iných obcí a 
iných miest. K samotnému spoločnému úradu doplnil, že je prvým z príkladov „slušných“  
zmlúv so všetkými partnermi a bol by rád, keby to aj v budúcnosti bolo chápané tak, že ide 
naozaj o formu spolupráce, ktorá smeruje k tomu, aby bola výhodná pre všetkých 
zúčastnených. Poznamenal, že prvé žiadosti boli prijaté 7.1.2003 a lehota do 7.2.2003 nás 
núti, aby sme sa zodpovedne postavili k príprave a zabezpečeniu tohto úradu. 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  hlasovaním 21 za schválilo zmluvu o zriadení 

spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu úloh, ktoré prechádzajú na 
mesto v súlade so Zákonom č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a to podľa 
zákona:  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  
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č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov  
č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  
/Uznesenie č.4/ 
 
 
K bodu 2.  Návrh novelizácie VZN č.2/2003 o miestnych poplatkoch na území      
                  mesta Trenčín 
 
Ing. Celler, člen MsR, predložil materiál pod bodom 2. 
 Poznamenal, že zámerom tejto novelizácie je odstrániť z VZN o poplatkoch za zber, 
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu tzv. „viacnásobné spoplatnenie“ daňovníka, 
kedy na jednom trvalom pobyte má daňovník aj trvalý pobyt, aj miesto podnikania, čiže tam 
vykonáva živnosť a musí aj za jeden, aj za druhý prípad platiť tento poplatok. V iných 
prípadoch sa jedná o daňovníkov, ktorí sa nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska ako 
napríklad študenti, alebo na prechodnú dobu pracujú v zahraničí a tým pádom nemôžu 
produkovať odpad. Účelom VZN je vniesť do tohto poplatku jednoznačný systém úľav. 
V minulom roku, keď bol tento poplatok prvýkrát aplikovaný, sa tieto úľavy poskytovali na 
základe žiadostí daňovníkov a na základe rozhodnutia správcu dane s tým, že neboli presne 
špecifikované tieto úľavy. Podotkol, že ak toto dnes schválime,  jednoznačne sa zadefinuje, 
aký je rozsah úľav, koho sa budú týkať a akým spôsobom budú títo daňovníci o ne žiadať. 
Tieto úľavy budú mať vplyv aj na rozpočet mesta. V minulom roku tie úľavy, ktoré boli 
poskytnuté, predstavovali výpadok na tomto poplatku 510 tis. Sk v zmysle zákona, ktorý 
určuje spôsob vyberania poplatkov a účel ich použitia. Vybrané prostriedky, ktoré sa vyberú 
za tento poplatok, musia byť použité na likvidáciu komunálneho odpadu a na všetky činnosti 
s ním spojené. To bude predmetom rokovania zástupcov mesta so spoločnosťou, ktorá 
vykonáva zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu, aby výpadok, ktorý vznikne 
uplatňovaním tejto novelizácie  a týmito úľavami, bol predmetom rokovania o tom, že si 
budeme musieť objednať službu v rozsahu o znížený rozsah poplatku. Nie je to radikálna 
čiastka, ale princíp je taký, že nie je možné viacnásobne vyberať poplatok od jedného 
daňovníka. Poprosil o podporu a o súhlas  s touto novelizáciou. 
 
Ing. Lifka poznamenal, že toto zasadnutie zastupiteľstva vníma ako verejné. Podotkol, že 
schvaľuje zmenu smerom k systému prijímania úľav pri ich udeľovaní, napriek tomu sa tohto 
hlasovania zdrží, pretože sa domnieva, že celý model poplatkov, ktorý bol prijatý treba  
zmeniť. Doplnil, že sa pokúsi presvedčiť kompetentných, aby našli nový systém a pokúsi sa 
získať spojencov, aby sme celý systém výberu poplatkov zmenili. Výsledkom by mal byť 
spravodlivý, fungujúci, ľahko kontrolovateľný systém, ktorý sa pre občanov prejaví nižšími 
priamymi poplatkami účastníkov.  
 
Ing. Velčko doplnil, že novelizácii VZN predchádzala dostatočne široká diskusia a nie všetky 
tu uvedené čiastky boli prijaté jednoznačne. V zásade ide vždy o kompromis. Ľudstvo sa už 
roky snaží o spravodlivý výber daní  a poplatkov, ale stále sa mu to nebude dariť, pretože 
individuálnych možných existenčných príležitostí je celá rada a jednotlivé kategórie to nikdy 
nedokážu zohľadniť. Upozornil, že čiastočne sa mení prístup predkladania v tom smere, že 
zložitosť a administrácia dokladovania sa zjednodušuje. Uviedol príklad, že  študenti, ktorí 
chodia do Púchova do školy tam môžu nielen dochádzať, ale môže tam aj bývať. Ak takýto 
študent predloží doklady,  že v Púchove má ubytovanie, môže si podať žiadosť a úľava mu 
bude poskytnutá. Jedna z vecí je aj spôsob zjednodušenia administrácie. To, že aj napriek 
tomu bude dosť veľká, je obmedzené charakterom zákona o poplatkoch a spôsobom 
spravovania správy daní a poplatkov. Existuje legislatívna iniciatíva mesta Nitra, ktorá 
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smeruje k tomu, aby zákon presnejšie stanovil možnosti napr. v niektorých prípadoch úplného 
oslobodenia a hlavne možnosť spravodlivého zadelenia jednotlivých kategórií občanov 
s prechodným bydliskom. V súčasnosti nám platný legislatívny stav inú možnosť nášho VZN 
neumožňuje. 
 
Ing. Liška doplnil, že tento materiál prerokovala finančná a majetková komisia dňa 
21.1.2003 a odporučila ho s prerokovanými a zapracovanými pripomienkami schváliť. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania 
schválilo novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2003 o miestnych poplatkoch 
na území mesta Trenčín. 
/Uznesenie č.5/  
 
 
 
K bodu 3. Návrh na voľbu poslanca MsZ MUDr. Eugena Szépa za člena komisie finančnej a  
                 majetkovej a jeho začlenenie do Výboru mestskej časti STRED 
 
Ing. Krátky, zástupca primátora, predložil materiál pod bodom 3. 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, 1 sa zdržal 
hlasovania, 
1. skonštatovalo, že novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne MUDr. 

Eugen Szép zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 
2. zvolilo MUDr. Eugena Szépa za člena komisie finančnej a majetkovej 
3. skonštatovalo začlenenie poslanca MUDr. Eugena Szépa do Výboru mestskej časti  
      STRED.  
/Uznesenie č.6/ 
 
 
 
 
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: 

 

Ing. Ján B e z á k , dňa ......................................................... 

 

p. Gabriela H u b i n s k á, dňa ................................................................... 

 

 

Zapísala: Dana Viskupičová, dňa 4.2.2003 
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