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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 28. decembra 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 

Otvorenie: 

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril primátor mesta Mgr. Richard 

Rybníček 

 Privítal prítomných poslancov, poslankyňu NR SR Ing. Magdu Košútovú 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  23 poslancov, na 

základe čoho vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. 

  

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: 

 Martin Barčák 

 

Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: 

 JUDr. Jána Kanabu a Mgr. Renátu Kaščákovú 

 

 Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 

overovateľov zápisnice a uznesení. 

 

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: 

 PaedDr. Daniela Beníčka a Ing. Róberta Lifku 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo skrutátorov 

v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia.  

 

Prerokované materiály a k nim prijaté uznesenia tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 

 

1.  Otvorenie  

2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2010 

3. Návrh na zvýšenie kontokorentného úveru Mesta Trenčín od ČSOB a.s. do výšky 

4.000 tis. EUR 

4. Informácia o finančnej situácii mesta Trenčín  

 

 

Mgr. Rybníček, primátor mesta upozornil na niekoľko veľmi dôležitých vecí. Vzhľadom 

k tomu, že sme prišli v posledných chvíľach ešte k rôznym zisteniam v súvislosti 

s rozpočtom, v súvislosti s financiami mesta, dovolil si navrhnúť pozmeňovacie návrhy 

v súvislosti s týmto programom.  

1. k predloženému materiálu pod bodom 2 – Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta 

Trenčín na rok 2010 predložil nasledovné pozmeňujúce návrhy: 

a/ 3. riadok v tabuľke, 2. stĺpec sa mení nasledovne: vypúšťa sa text zátvorky, ktorý znel 

,,preúčtovanie zostatku kontokorentného úveru k 31.12.2010“ 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za, 2 nehlasovali, schválilo 

predmetný návrh.  
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Mgr. Rybníček následne požiadal o hlasovanie o návrhu programu dnešného 

zasadnutia.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za schválilo program 

zasadnutia.  

 

 

Mgr. Rybníček ďalej pokračoval, že ďalší pozmeňujúci návrh b/ vo 4. a 5. stĺpci tabuľky sa 

číslo +3 800 000 nahrádza číslom +5 000 000. Upozornil, že nejde o nový úver ani o nič 

podobné, ide len o zvýšenie rámca možnosti čerpania kontokorentného úveru, ktorý je 

samozrejme krytý kapitálovými výdavkami mesta.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 

predmetný návrh.  

 

 

Mgr. Rybníček ďalej pokračoval, že ďalší pozmeňujúci – 4. riadok predloženého návrhu 

v tabuľkovej časti sa mení nasledovne. Vo štvrtom a piatom stĺpci -1 776 941 nahrádza číslom 

– 2 976 941. Upozornil, že všetky tieto zmeny súvisia so zmenou rozpočtu na to, aby mesto 

Trenčín podľa zákona skončilo rok s vyrovnaným rozpočtom.   

 

Ing. Lifka uviedol, že mala by tam byť aj nadväznosť, asi ten 5. riadok by mal byť, keď 

odčítame 5 940 tis. o tú mínusovú , tak aj ten ďalší stĺpec by mal byť upravený. My sme tam 

vlastne zmenili to jedno číslo, ktoré je mínusové, a to vlastne znižuje tú hodnotu v tom stĺpci 

predtým, čiže aj ten tretí stĺpec by sme mali nadiktovať, aby to bolo úplné do zápisu. My 

vieme o čo sa jedná, ale aby to bolo korektné. On vie o čo sa jedná, ale aby to aj verejnosť 

vedela, dajme to tretie, ten sumár. 

 

Mgr. Rybníček odpovedal, že samozrejme.  

 

Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 sa zdržal hlasovania, 3 

nehlasovali,  schválilo návrh Ing. Lifku.  

 

 

Mgr. Rybníček uviedol ďalší pozmeňujú návrh. V bode 2 v textovej časti materiálu – Možné 

očakávané výpadky rozpočtovaných kapitálových príjmov sa vypúšťa text: ,,Finančné 

prostriedky rezervného fondu použité v roku 2010 budú v roku 2011 vrátené na účet 

rezervného fondu (tvorba rezervného fondu v rovnakej výške v akej boli v roku 2010 

čerpané).  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 

predmetný návrh.  
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Mgr. Rybníček uviedol, že ďalší návrh znie: Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2009 

vo výške 795 143 EUR a rezervného fondu maximálne vo výške 531 798 EUR na 

financovanie bežných a kapitálových výdavkov Mesta Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 

predmetný návrh.  

 

 

JUDr. Kanaba poprosil, aby zaviazali hlavnú kontrolórku, aby preverila čerpanie rezervného 

fondu za rok 2010, pretože na predposlednom zastupiteľstve primátor Celler uvádzal 

konkrétne, že z rezervného fondu sa použili prostriedky na vykrytie iných položiek, ktoré sa 

v budúcich rokoch do rezervného fondu vrátia. Má podozrenie, že tento postup bol 

nezákonný, pretože oni ako zastupiteľstvo o uvoľnení týchto prostriedkov z rezervného fondu 

na úhradu iných výdavkov neschvaľovali, čiže procesne si myslí, že je tento postup 

nezákonný, respektíve zlý. Preto by bol rád, keby hlavná kontrolórka preverila čerpanie 

rezervného fondu za rok 2010 an blok. Požiadal o hlasovanie o návrhu – poveriť hlavnú 

kontrolórku kontrolou čerpania rezervného fondu za rok 2010.  

 

Mgr. Rybníček poďakoval JUDr. Kanabovi za túto pripomienku, pretože aj v návrhu 

uznesenia k predmetnému bodu – prečítal návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne žiada hlavného kontrolóra Mesta Trenčín, aby vykonal kontrolu zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom 

Mesta Trenčín v roku 2010 a správu o výsledku tejto kontroly predložil na najbližšie 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  

 

JUDr. Kanaba odpovedal, že súhlasí.  

 

Mgr. Rybníček následne prečítal návrh uznesenia k predmetnému bodu.: 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

1. schvaľuje  

A/  Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2010 so schválenými 

pozmeňujúcimi návrhmi 

B/ Prevod čiastky maximálne vo výške 531 798 EUR z rezervného fondu do príjmov 

rozpočtu mesta Trenčín na rok 2010 

C/ Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2009 vo výške 795 143 EUR a rezervného 

fondu maximálne vo výške 531 798 EUR na financovanie bežných a kapitálových výdavkov 

mesta Trenčín  

2. žiada  

hlavného kontrolóra Mesta Trenčín, aby vykonal kontrolu zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta Trenčín 

v roku 2010 a správu o výsledku tejto kontroly predložil na najbližšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne.  

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval,  

1. schválilo   

A/  Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2010 so schválenými 

pozmeňujúcimi návrhmi 

B/ Prevod čiastky maximálne vo výške 531 798 EUR z rezervného fondu do príjmov 

rozpočtu mesta Trenčín na rok 2010 
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C/ Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2009 vo výške 795 143 EUR 

a rezervného fondu maximálne vo výške 531 798 EUR na financovanie bežných 

a kapitálových výdavkov mesta Trenčín  

2. požiadalo 

hlavného kontrolóra Mesta Trenčín, aby vykonal kontrolu zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta 

Trenčín v roku 2010 a správu o výsledku tejto kontroly predložil na najbližšie 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  

/Uznesenie č.3/ 

 

 

 

K bodu 3. Návrh na zvýšenie kontokorentného úveru Mesta Trenčín od ČSOB, a.s. do výšky  

                4 000 tis. € 

 

Mgr. Rybníček, primátor mesta predložil materiál pod bodom 3. 

 

P. Babič poznamenal, že vie, že je krátkosť času a toto je vec a doba veľmi hektická, ale cez 

to všetko hovoríme o dôležitých momentoch, hovoríme o veciach, ktoré sú povedal by  

osudovými pre naše mesto. Poprosil o viac informácií, nielen z toho titulu, aby vedel o nich 

viac on, ale o tom, aby o nich vedeli občania, lebo nielen cez médiá, ale tu je potrebné 

povedať, čo sa tu dialo. Tu je potrebné povedať, prečo sa toto všetko deje, prečo sme v tejto 

situácii, prečo sa tieto veci kamuflovali, prečo veci dostali ten charakter, ktorý majú a dostali 

sme sa do situácie, kedy jednoducho mesto nie je schopné ďalej existovať v tej situácii, v akej 

je a s danými prostriedkami, ktoré v kase zostali. Toto by chcel počuť, aby sám nebol 

v nejakej dileme alebo nežil v omyle, že jednoducho schvaľujeme niečo, čo má určite svoj 

význam, ale kde je pôvod toho všetkého.  

 

Mgr. Rybníček reagoval, že bod 4 – Informácia o finančnej situácii Mesta Trenčín je tým 

priestorom, kde veľmi rád tieto veci vysvetlí a povie v akej ekonomickej a finančnej situácii 

je Mesto Trenčín. Bod 4 je určený aj na presne tento typ diskusie, ktorý práve pán Babič 

otvoril.  

 

           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, schválilo 

zvýšenie kontokorentného úveru Mesta Trenčín od ČSOB, a.s. do výšky 4 000 tis. EUR.   

/Uznesenie č.4/ 

 

 

 

K bodu 4. Informácia o finančnej situácii Mesta Trenčín  

 

Mgr. Rybníček, primátor mesta, predložil materiál pod bodom 4. Uviedol, že tento materiál 

dostali prítomní, aby zistili v akom ekonomickom, resp. finančnom stave mesto našli. Dnes 

Mesto Trenčín v tejto situácii s množstvom finančných prostriedkov, ktoré má na účte, nie je 

schopné napríklad uhradiť zamestnancom mzdy. To znamená, že dnes reálne kešovo toto 

mesto nemá na mzdy. Toto mesto je vo finančnej situácii, kedy tlačí pred sebou obrovské 

množstvo krátkodobých záväzkov až vo výške 10 miliónov EUR, zároveň je toto mesto 

v situácii, kedy má obrovské množstvo dlhodobých záväzkov a každý deň musia kontrolovať 

stav, aby sa mesto nedostalo do situácie, že faktúry po dobe splatnosti prekročia tú hranicu, 

kedy by mesto muselo ohlásiť ozdravný režim, a pokiaľ by ho nezvládlo, tak nútenú správu. 
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S tým súvisí aj situácia, kedy sa on, prednosta a vedenie mesta rozhodli urobiť všetko 

samozrejme pre to, aby tie finančné prostriedky získali. Prijímajú opatrenia na to, aby sa 

proste už žiadne platby v tejto situácii vydávali a keď, tak naozaj len na nutné výdavky. 

Začínajú postupne komunikáciu so všetkými veriteľmi o tom, aby s nimi dohodli možnosti 

splátkových kalendárov a splátok za záväzky, ktoré mesto voči nim má, a tak predišli tomu, 

čo spomínal. Zároveň dali pokyn do vnútra úradu hľadať kde sa ešte dá všetky možné 

vnútorné zdroje cez pohľadávky, ktoré mesto má tak, aby sme získali ,,cash“ do mestského 

rozpočtu, a aby sme za žiadnych okolností nemuseli používať peniaze na prevádzku a chod 

mesta z iných zdrojov ako z príjmových zložiek a z príjmov.  

 Informoval, že v Trenčíne sa rozbehli už všetky tri audity – ekonomický, procesný aj 

právny. Každá jedna faktúra, každá jedna zmluva prejde kontrolou, budeme vyhodnocovať 

výhodnosť týchto zmlúv, budeme kontrolovať, či všetky faktúry, najmä tie krátkodobé, ktoré 

boli do mesta dodané boli za ne uskutočnené aj reálne výkony, aby sme vedeli, za čo má 

mesto platiť tieto faktúry. Samozrejme očakávame v budúcom roku aj ďalšie príjmy či už 

z podielových daní, ale to je otázka taká, že to určite nadlho nevyrieši situáciu mesta. Dáme 

prehodnotiť všetky veci týkajúce sa napríklad hospodárenia mesta v súvislosti s prenájmom 

vlastných majetkov a hospodárenia s nimi. To, či tieto majetky mesto prenajíma nielen 

v súlade so zákonom, ale aj efektívne a že či za ne dostáva v podobe nájmov to, čo dostávať 

má, to znamená, že mesto sa bude musieť začať správať normálne trhovo tak, aby využilo 

svoj ekonomický potenciál na dostatočné množstvo príjmov pre  jeho fungovanie. Zároveň 

budeme vo veľmi krátkej dobe veľmi podrobne informovať o tom, ako sa vyvíja tá analýza 

záväzkov  a do akej miery ich bude mesto schopné ich splatiť a v akom čase a prirodzene 

niekedy verí tomu, že v polovici februára, resp. na konci februára by sme mohli mať prvé 

výsledky ekonomického, právneho  a procesného auditu, ktorý nám pomenuje ten skutočný 

stav mesta do úplného detailu. Rozhodol sa predložiť prítomným túto informáciu veľmi skoro 

aj preto, aby bolo jasné a všetkým jasné, v akom stave ekonomickom a finančnom hlavne sme 

to mesto našli, aby bolo jasné, že to, čo sa dnes aj deje na tomto zastupiteľstve a čo sme dnes 

schválili, sú prvé kroky k tomu, aby sme to mesto začali postupne ozdravovať a ochraňovať 

pred tým, čo mu hrozí, a aby bolo jasné kde začína naša zodpovednosť za toto mesto a akým 

spôsobom to budeme riešiť, aby si náhodou niekto nemohol niekedy v januári alebo kedy 

povedať, že od začiatku tú situáciu nezvládame a nemáme ju pod kontrolou. Tú situáciu pod 

kontrolou v tejto chvíli máme, ale musíme robiť všetko pre to, aby sa spod tej kontroly 

nevymkla. Čas ukáže ešte aké zmluvy tu budú, čas ukáže aké faktúry nám ešte prídu a čas 

ukáže ďalšie veci, o ktorých možno ešte nevieme a ktoré tu nájdeme. Z jeho pohľadu chce 

povedať, že už dnes  je jasné, že nás čaká ťažká práca najmä v januári pri zostavovaní nového 

rozpočtu pretože k tomu všetkému ešte od 01.01.2011 vstupujeme do rozpočtového provizória 

vzhľadom k tomu, že mesto nemá schválený rozpočet na rok 2011 a zároveň chce povedať, že 

mesto Trenčín bude v roku 2011 mať veľmi reštriktívny a úsporný rozpočet, pretože budeme 

musieť šetriť všade kde sa dá preto, aby mesto dokázalo splácať záväzky, ktoré má. 

Prirodzene sa to asi odrazí na mnohých veciach v meste, na akých o tom budú musieť 

diskutovať, o tom nechce teraz hovoriť iba chce oznámiť, že toto mesto bude musieť veľmi 

tvrdým spôsobom šetriť a určite to nebude pre mesto jednoduché, ale budeme to musieť 

zvládnuť. Na záver uviedol, že je veľmi rád, že dnes sme schválili zmenu rozpočtu a že dnes 

pristúpili tak profesionálne k celej tejto veci, lebo pokiaľ by sme to dnes neboli spravili 

a pokiaľ by sme dnes neprijali zmenu rozpočtu tak, ako ju dnes prítomní schválili, tak 

v takom prípade by mesto skončilo s negatívnym hospodárskym výsledkom a tým by sme 

porušili zákon a boli by sme pod dosť vážnou hrozbou už v tom čase nútenej správy, preto 

bolo veľmi nutné schváliť túto programovú zmenu rozpočtu tak, aby sme vytvoriť a urobiť 

vyrovnaný rozpočet a vedeli sme v pokoji pracovať ďalej a mali mesto pod kontrolou.  

O všetkých veciach bude poslancov informovať včas, bude s nimi hovoriť, rovnako chce 
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deklarovať na tomto mieste aj úzku spoluprácu s pani hlavnou kontrolórkou mesta, aby sme 

v spolupráci s nimi riešili všetko to, čo nás čaká a zároveň chceme povedať to, že určite sa 

budeme veľmi často aj s jednotlivými poslancami a s poslaneckými klubmi stretávať 

a hovoriť o ďalších krokoch, ktorí nás budú čakať v januári. Samozrejme, že je na mieste 

otázka, že či nás postupne ten stav tých záväzkov nedobehne, a či nakoniec aj tak nebudeme 

musieť byť v situácii, že ten ozdravný režim a podobné veci rozhlasovať budeme musieť. 

V tejto chvíli sa to garantovať na 100% nedá, že sa to nemôže stať, ale my urobíme všetko 

preto, aby sa to nestalo a chceme to urobiť aj v spolupráci s mestským zastupiteľstvom.  

 

P. Gavenda navrhol v uznesení doplniť bod 2 – mestské zastupiteľstvo poveruje či už útvar 

ekonomický alebo hlavného kontrolóra urýchlenou kontrolou krátkodobých záväzkov 

s termínom. Ten termín dohodnúť, aby sa to urýchlene urobilo, aby vedeli na čom sme. Dáva 

to plénu na zváženie. 

 

P. Babič podotkol, že pred voľbami sa objavila diskusia, resp. určité správy o tom, že mesto 

už vtedy potrebovalo v rámci svojej ekonomickej situácie ozdravný režim, resp. nútenú 

správu. Podľa jeho informácií odišli materiály na ministerstvo financií, ktoré malo o týchto 

veciach rozhodnúť. Z ministerstva financií prišla oficiálna správa dokonca ja cez médiá, že 

mesto je v takom stave, ktorý povoľuje jeho normálny chod a jeho normálnu správu, to 

znamená, že k žiadnym takýmto reštrikciám ministerstvo nedáva žiadny pokyn ani 

k ozdravnému režimu, ani k nútenej správe hospodárenia mesta. Aká bola situácia vtedy? Je 

možné odpovedať na túto jeho otázku hneď teraz alebo v najbližších dňoch resp. v najbližšej 

správe, či táto situácia naozaj vyžadovala ozdravný režim, alebo správa ministerstva financií 

bola zavádzajúca? 

 

Ing. Lifka reagoval, že by rád k tomuto informoval. V tom predvolebnom období dostal 

informáciu, že vlastne ten podiel záväzkov po lehote splatnosti, z ktorých podľa zákona aspoň 

jeden je uznaný aj nad 60 dní dosiahol hodnotu 22,3%. Poslal emailom dopyt na ministerstvo 

financií, to bola vlastne tá správa, ktorá vzbudila taký ten var na meste, dostal aj odpoveď 

z ministerstva financií, ktorú prítomným prepošle, je tam konštatované nasledovné. Nebude 

komentovať, čo mu bolo odpovedané, povie len čo mu bolo povedané, že áno, k 30.09.2010 

podľa výkazníctva, ktoré sa odovzdáva na ministerstvo financií došlo k tomu číslu, ktoré by 

malo byť 15% a bolo 22,3% financií a následne v ďalšom odstavci bolo napísané, že ale audit, 

ktorý prebehol na meste k nejakému myslí 05.11.2010 dokázal, že už to tak nie je a že ten 

podiel tých záväzkov je pod týmto číslom 15%. Toto prítomným prepošle emailom, a to je 

vlastne tá oficiálna informácia, ktorá bola. Výklad je taký, že áno, k 30.09.2010 to bolo vo 

veľkom probléme, tie financie, no takže toto je tá vážna vec a bol by nerád keď tu takto 

sedíme a hlasovaním vieme veľmi jednoliato hovoriť, tak aby to bolo také patetické a bez 

diskusie, tak by rád povedal, že musíme si uvedomiť, že mestá sa dostali od roku 1989 viaceré 

do takýchto problémov, dokonca aj do väčších, napríklad Banská Bystrica a Košice a možno 

je to taký dobrý štartovací mostík pre tých bývalých primátorov potom kandidovať za 

prezidenta ako v Košiciach.  

 

JUDr. Kanaba sa vyjadril, že ak si prítomní spomínajú, na predposlednom zastupiteľstve 

bývalý primátor čítalo správu, kde hodnotil situáciu, keďže mali schvaľovať rozpočet, 

zadĺženosť mesta, úvery a spomína tu, že tu bolo osem úverov v určitej dobe splatnosti, 

kontokorentný úver a podobne. V jednej z tých častí sa zaoberá aj zadĺženosťou mesta. 

Hovorí tu konkrétne ,,zadĺženosť mesta resp. jej maximálne hranice sú definované príslušným 

zákonom ako pomer nesplatených úverov k 31.12. príslušného roku ku sume bežných príjmov 

prechádzajúceho roka k 31.12.“. Najviac ho zaujala tá časť, kde vytýkal, že niektorí 
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z poslancov si robia predvolebnú kampaň tým, že kritizujú navrhnutý rozpočet, a že chcú 

z tohto ťažiť. Jedna vec ho zaráža. Po boji je každý generál, to je pravda, ale bývalá koalícia 

ktorá tu bola, napriek ich upozorneniam, výtkam, aby sa hospodárilo v meste, s majetkom 

mesta pri predajoch, pri hospodárení, pri výpožičkách aby sa hospodárnejšie kalkulovalo 

a narábalo, bolo ako hrach na stenu. Pred pár mesiacmi pre Trenčiansku televíziu povedal, že 

keď pán primátor nastupoval do funkcie, tak sľuboval, že z Trenčína spraví daňový raj. 

Doslova uviedol ,,spravím z Trenčína daňový raj“. Dnes je situácia taká, že nám hrozí nútená 

správa a jeho reči o daňovom raji sú tatam. Preferoval vyložene skupiny, ktorým nahrával, 

prihrával a nič nebolo pre neho sväté. Majetok mesta tak, ako sa rozpredal, dnes máme 

prázdnu pokladnicu. Ja sa preto pýtam. Bude potrebné pán primátor, ak sa zistia nedostatky 

v hospodárení mesta, zneužitia ich právomocí, konkrétne to, že pred pár dňami dal príkaz na 

výplatu určitým firmám peniaze z rezervného fondu, ak sa preukáže, že išlo o zneužitie 

právomoci verejného činiteľa, on osobne bude trvať na tom, aby sa podalo trestné oznámenie 

na bývalého primátora za zneužitie právomoci verejného činiteľa a ďalšie skutky ak sa 

preukáže, že sa tohto dopustil. Predsa nemôžeme dopustiť, aby verejný činiteľ, ktorý 

zodpovedá za ekonomickú a majetkovú situáciu v meste takýmto laxným prístupom na záver 

svojho funkčného volebného obdobia zachoval sa podľa zásady čím horšie, tým pre niekoho 

lepšie. Bude trvať na tom, aby aj prípadní zamestnanci mestského úradu, ktorí zodpovedajú 

jednak na ekonomickom úseku, na majetkovom úseku, ak sa preukáže pochybenie týchto 

ľudí, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť buď už personálna alebo trestná.  

 

Mgr. Pavlík uviedol, že mnohé veci týkajúce sa ekonomickej situácie mesta sú dnes zrejmé 

a predpokladá, že v najbližších týždňoch mnohé veci budú už úplne jasné, ale trúfa si už teraz 

povedať, že ekonomická situácia tohto mesta je katastrofálna, a to on veľmi nerád používa 

silné výrazy. Bol by rád, keby všetky tie procesy, ktoré doviedli toto mesto do tohto stavu, 

boli pre nich výstrahou a ponaučením. Ponaučením v tom, že ekonomické odborné problémy 

sa nedajú riešiť politickými prostriedkami, a takto to bolo v mnohých prípadoch v minulom 

mestskom zastupiteľstve a v práci mestského úradu nastavené. To by bol rád, keby toto bolo 

pre nich veľkým ponaučením, aby sme sa vyhli týmto veciam, a aby naozaj odborné problémy 

riešili odborne a pomohli tak urýchliť dostať sa mestu z tohto marazmu.  

 

Mgr. Kaščáková sa vyjadrila k návrhu p. Gavendu, ktorý navrhol pridať do uznesenia aj 

nejaké termíny, teda okrem toho, že berú na vedomie túto správu aj pridať nejaký termín do 

kedy odporúča vypracovať nejakú ďalšiu ekonomickú správu. Myslí si, že to nie je celkom 

potrebné, lebo ako si vypočuli, tak prebiehajú na meste tri audity – ekonomický, právny 

a procesný, a pokiaľ môžeme vydržať do konca februára, tak si myslí, že by bolo potrebné 

nechať priestor ľuďom, ktorí dôsledne analyzujú tieto finančné záväzky a stav financií a myslí 

si, že tak ako povedal pán primátor, tie okolnosti sa prehodnocujú denne na mestskom úrade 

a nie je problém teda k týmto informáciám sa dostať a ale myslí si, že ten čas by bolo 

potrebné nechať až do uzatvorenia tých auditov.  

 

P. Gavenda uviedol, že nemyslel pohľad auditu, ale krátkodobé záväzky aby sa skontrolovali. 

Sú to faktúry defacto. A či sú opodstatnené, či nie sú opodstatnené, o to sa mu jedná. Aby to 

bolo urýchlené  a zverejnené – pomenovať presne. 
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Mgr. Rybníček požiadal p. Gavendu, aby zopakoval svoj návrh.  

 

P. Gavenda – poveruje útvar ekonomický alebo útvar hlavného kontrolóra kontrolou 

krátkodobých záväzkov s termínom do ... 

 

Mgr. Rybníček navrhol že v tejto chvíli môžu v tejto veci zaviazať aj jeho ako primátora, 

s čím on samozrejme nemá žiadny problém. Ide o to, že hlavná kontrolórka už jednu úlohu 

v rámci hospodárenia a efektívnosti dostala, takže ak by bol touto úlohou poverený ako 

primátor s tým, že chce povedať, že tým, že sa to denne kontroluje, je to istým spôsobom tlak, 

preto navrhol, že do konca januára s tým, že nemá problém predbežne informovať, čiže do 

najbližšieho zastupiteľstva, ktoré predpokladá, že bude koncom januára, tak ak môže poprosiť 

o termín, tak najbližšie zastupiteľstvo, ktoré bude koncom januára, tak takto navrhnúť 

uznesenie. 

Zopakoval, že  uznesenie znie - poveruje primátora mesta kontrolou krátkodobých 

záväzkov v termíne do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie o návrhu p. Gavendu. - poveruje primátora mesta kontrolou krátkodobých 

záväzkov v termíne do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za, 1 nehlasoval, poverilo 

primátora mesta kontrolou krátkodobých záväzkov v termíne do najbližšieho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva.  

/Uznesenie č. 5/ 

 

 

Mgr. Rybníček odpovedal p. Babičovi, že všetky tie veci, ktoré bežia sú predmetom 

skúmania ako to prebiehalo. Faktom je, že my musíme rešpektovať to, že tu bola audítorská 

správa, ktorá bola oficiálna, jednoducho za ňu nesie audítor zodpovednosť, rovnako tu bolo 

rozhodnutie ministerstva financií. Nemyslí si, že v tejto chvíli sa my už nejakým spôsobom 

vieme dopátrať toho stavu, ktorý bol v tom čase, pretože sami vieme veľmi dobre, že aj vtedy 

prebehli rokovania napr. s firmou Marius Pedersen, s touto firmou bolo dohodnuté predĺženie 

splátkových kalendárov z 30 na 120 dní, čím sa automaticky znížilo to číslo záväzkov po 

splatnosti a riešila sa tá situácia takýmto spôsobom. To znamená, že v tom čase, je úplne 

normálne, že možno došlo k tomu stavu, že nebolo nutné ohlasovať ozdravný režim a v tom 

čase sa práve tými niektorými rokovaniami tie záväzky, ktoré boli po splatnosti faktúr znížili 

a dostalo sa to pod tú požadovanú hranicu. Faktom ale samozrejme je, a to j vážna vec, že už 

v tom čase podľa jeho názoru muselo byť jasné vedeniu mesta, že asi nedokáže naplniť 

kapitálovými príjmami prijímaný rozpočet tak, ako si ho naplánovali na tento rok, to 

znamená, že možnože k nejakým programovým zmenám rozpočtu alebo rokovaniam o tomto 

malo prísť podstatne skôr, ako až teraz na konci roka v tejto situácii.  

 K Ing. Lifkovi poznamenal, že určite to nie je tak, aby tá situácia bola patetická, 

koniec koncov, povie úprimne, že pre neho to nie je nič nové, on takúto situáciu zažil a tiež to 

bolo smutné a podarilo sa im to zmeniť a myslí si, že sa to podarí aj v tomto meste, určite, on 

je o tom presvedčený, že to zvládnu. Takže opakuje, že pre neho táto situácia nijakým 

spôsobom nie je nová, budú sa s ňou vedieť vysporiadať.  

 K JUDr. Kanabovi poznamenal, že v tejto situácii je to tak, že prebiehajú tie audity, 

skúmajú sa tie veci, prirodzene z tých auditov povychádzajú rôzne závery, z ktorých potom 

prijmú nejaké rozhodnutia. On by ale dopredu nerád teraz ani sľuboval, ani hovoril čo budú 

robiť, lebo toto je proste situácia, kedy musia mať všetky potrebné informácie na to, aby sa 

vedeli kvalifikovane rozhodnúť a správne a profesionálne, pretože musia zistiť, akým 
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spôsobom sa tie rozhodnutia robili, čo sa robilo, atď.. Chce len povedať, že ten rezervný fond 

sa míňal v priebehu celého roka, ten problém, ktorý nastal bol len ten, že koncom roka prišli 

podielové dane vo výške 900 000 EUR a on osobne si myslí, a to je jeho súkromný názor, že 

každý slušný manažér a každý slušný profesionál vo funkcii či už šéfa mesta alebo 

akejkoľvek firmy z ktorej odchádza, už nerobí na poslednú chvíľku a v posledných hodinách 

a dňoch platby a necháva na účte čo najviac finančných prostriedkov preto, aby umožnil 

novému nástupcovi možno aj lepšiu vyjednávaciu pozíciu v súvislosti s veriteľmi 

a s finančnými prostriedkami, aby vedel prehodnotiť všetky platby a ten nový primátor alebo 

ten nový človek v podniku nemal tak zviazané ruky. To znamená, v tejto chvíli sa dá skôr 

baviť o, nazve to z jeho pohľadu, morálnom rozhodnutí alebo možno nemorálnom rozhodnutí, 

neslušnom rozhodnutí minúť v posledných dňoch peniaze a urobiť platby a spoliehať sa na to, 

že je tu nejaký cash a ten cash tu nie je a vy zistíte, že prídete a vlastne nemáte ani na výplaty, 

to si myslí, že sa nerobí, to je možno v tejto chvíli morálny problém. Trestnoprávnu 

zodpovednosť si myslí, že budú vedieť posúdiť po získaní všetkých informácií, aj po analýze 

tých krátkodobých záväzkov a všetkého čo ich čaká, to sa v tejto chvíli nedá povedať na 

100%.  

 Vyslovil absolútny súhlas s Mgr. Pavlíkom, myslí si, že to je alfou a omegou toho, ako 

aj chcú fungovať a čo si na začiatku ich funkčného obdobia povedali, že všetky procesy 

v tomto meste musia byť transparentné a oni ako poslanci musia vedieť o všetkom čo sa 

v tomto meste robí a bude robiť. On nesie zodpovednosť za úrad, za jeho fungovanie, ale aj 

voči občanom, poslanci takisto, nič neostane v tomto meste utajené a nič sa tu nebude riešiť 

netransparentne. Je to jediný predpoklad na to, ako sa chovať profesionálne, dokonca aj keď 

to niekedy bude bolieť, lebo tie škrty a to šetrenie ktoré nás čaká, to nebude vôbec jednoduchá 

situácia, ale myslí si, že je to vždycky začiatok niečoho dobrého.  

 Čo sa týka malej poznámky k Mgr. Kaščákovej, chce povedať že áno, každý deň 

kontrolujú situáciu a budú aj priebežne o tých veciach informovať. Potom samozrejme 

predložia tú správu na konci januára, kedy bude zastupiteľstvo riadne, ale priebežne bude 

informovať o týchto veciach a samozrejme kedykoľvek budú chcieť, tak dvere jeho kancelárie 

sú kedykoľvek otvorené, je stále k dispozícii.  

 

Ing. Zigová, hlavná kontrolórka mesta sa vyjadrila, že v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení využíva svoju možnosť a dovoľuje si informovať o situácii o schvaľovaní rozpočtu, 

ktorá tu bola predložená. Začiatkom z dôvodu, že je väčšina nových poslancov, chce 

informovať, čo je vlastne cieľom programového rozpočtu. Hlavným cieľom programového 

rozpočtu je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými finančnými 

prostriedkami mesta a hlavne dodržiavania hospodárnosti a účelovosti pri čerpaní verejných 

finančných prostriedkov. Podľa § 4 zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozpočet obce základným 

finančným nástrojom hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný 

s kalendárnym rokom. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schvaľovali zmeny 

rozpočtu. Musí konštatovať, že tieto zmeny boli z dôvodu, aby sme dosiahli vyrovnanosť 

rozpočtu. Podľa § 14 ods. 2 zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia je mesto povinné 

vykonávať v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami. Zmeny, ktoré sme 

vykonávali dnes z dôvodu, aký bol prednesený, sa mali vykonávať priebežne počas 

rozpočtového roka. Žiaľ, musí konštatovať, že v tomto zmysle sme porušili zákon. To, čo sa 

dnes na mestskom zastupiteľstve schvaľovalo, bolo nevyhnutnosťou. Bolo to potrebné urobiť 

tak, ako to pán primátor vysvetlil z toho dôvodu, aby sme vyrovnali rozpočet, aby rozpočet 

nebol ku koncu roka schodkový, lebo v tom prípade by sme sa dostali do ozdravného režimu 

a do nútenej správy. Proces sa schválil, čiže bude na novom vedení mesta Trenčín, aby sa 
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stransparentnil proces rozpočtovania v ďalšom období, aby sme predišli takýmto situáciám, 

aby sme nepoužívali prostriedky rozpočtu a bežné a kapitálové výdavky, ktoré nie sú 

schválené v rozpočte a potom následne sme sa nedostali do takej situácie, ktorú schvaľujeme 

dnes. Následne poďakovala za pozornosť.  

 

 

 

Na záver Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
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