
Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 20. zasad-
nutí dňa 23. februára 2006 : 
schválilo uznesenie č. 695    
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006, kto-

rým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného 
nariadenie č. 2/2001 o Mestskej polícii v Tren-
číne o zamestnaní zdravotne postihnutých ob-
čanov pri obsluhe monitorovacieho zariadenia 
bezpečnosti v meste Trenčín. 

schválilo uznesenie č. 696   
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006, kto-

rým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného 
nariadenie č. 4/2003 o poskytovaní opatrova-
teľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú 
službu na území  mesta Trenčín. 

schválilo uznesenie č. 697  
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 

o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny 
mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta. 

zvolilo uznesenie č. 698 
 prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre 

volebné obdobie rokov 2006 až 2010 nasle-
dovne : 
Obvod mestskej časti Sever : Vladimír Gažo, 
Anna Bujdáková. Stanislav Liška, Janka Fa-
bová, Ing. Vladimír Šamko, PhDr. Alena La-
borecká, Ing. Veronika Závodská, Anna 
Pappová, Ján Babič, Bc. Elena Gabajová 
Obvod mestskej časti Západ : Anna Bot-
ková, Helena Vaclachová, Lenka Zápotočná, 
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Anna Macháčková, Ing. Igor Polaško, Mgr. 
František Országh, Miroslav Galbavý 
Obvod mestskej časti Stred : Helena Hede-
rová, Pavel Kubáň, Alexander Hrnčiarik, 
PhDr. Edita Ondrišková, Heide Jačková, Bo-
žena Podmanická, Marián Čák, Ing. Anna 
Nemcová, Marta Karabová, Ing. Anna Merdaa 
Obvod mestskej časti Juh : Ing. Jozef Ma-
jerík, Jozef Karnek, Ing. Marta Boncová, Mar-
ta Košíková, Bc. Gabriel Chromiak, Helena 
Piknová, Mgr. Petr Vojtěch, Júlia Spustová, 
Bc. Mária Snopková, Ing. Karol Špaček 

schválilo uznesenie č. 699  
  a) zriadenie združenia krajských miest pod 
názvom  Združenie K 8 so sídlom v Bratislave, 
Rudnayovo ná-mestie č. 8 

 b) zmluvu o založení Združenia K 8 
schválilo uznesenie č. 700  
 plnoprávne členstvo Mesta Trenčín v medziná-

rodnej asociácii Walled Towns Friendschip 
Circle – Kruh priateľstva opevnených miest 
a úhradu prislúchajúceho ročného členského 
príspevku. 

Pomocná evidencia 116/1/06 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 21. zasad-

nutí dňa 27. apríla 2006  
schválilo uznesenie  č. 723 

1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005 
s nasledovným výrokom : ,,Celoročné hos-
podárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 
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2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta 
Trenčín a Spoločného obecného úradu 
v Trenčíne za rok 2005  

schválilo uznesenie  č. 724  
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín              
č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finan-
čných príspevkov na vykonávanie opatrení po-
dľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení nes-
korších predpisov. 

schválilo uznesenie  č. 728  
zmenu Organizačného poriadku Školských za-
riadení mesta Trenčín, m.r.o . 

schválilo uznesenie  č. 730   
2. etapu rekultivácie skládky odpadu Trenčín – 
Zámostie. 
Uložilo prednostke Mestského úradu v Tren-
číne začať rokovania s Považskou odpadovou 
spoločnosťou, a.s. Trenčín o zabezpečení od-
stránenia nelegálnej skládky v spojení s rekul-
tiváciou skládky odpadu Trenčín – Zámostie  
2. etapa. 

Pomocná evidencia 269/1/06 
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčí-
ne, uskutočnené dňa 5. júna 2006  
uznesením  č. 732 

1.  konštatovalo  zánik   mandátu   poslankyne  
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Oľgy 
Löbbovej dňom 31. mája 2006 vo voleb-
nom obvode č. 2 – Juh vzdaním sa posla-
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neckého mandátu ústne do zápisnice zo za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne 

2.  vyhlásilo nastúpenie náhradníka Emila 
Bulku, bytom Trenčín L. Novomeského 2, 
na uprázdnený mandát poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom ob-
vode č. 2 – Juh 

3.  osvedčilo, že Emil Bulko sa stal poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo 
volebnom obvode č. 2 – Juh zložením sľu-
bu poslanca dňom 5. júna 2006 

4.  konštatovalo začlenenie poslanca Emila 
Bulku do Výboru mestskej časti Juh 

5.  volilo poslanca Emila Bulku za člena 
Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 
Mestského zastupi-teľstva v Trenčíne. 

uznesením  č. 733  
1.  odvolalo dňom 5. júna 2006 Oľgu Löbbo-

vú z členstva Rád škôl v Materskej škole J. 
Halašu, Základnej škole Východná  a Pia-
ristickom gymnáziu v Trenčíne 

2. delegovalo dňom 5. júna 2006 Emila Bul-
ku do Rád škôl v Materskej škole J. Halašu, 
Základnej škole Východná  a Piaristickom 
gymnáziu v Trenčíne. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 22. zasadnutí 

dňa 27. apríla 2006 : 
schválilo uznesením  č. 757  

predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín nachádzajúcich 
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sa v areáli Letnej plavárne na Mládežníckej ul. 
v Trenčíne a to : 
a/  budova so súp. č. 1445 (vstupný objekt pla-

várne) nachádzajúca sa na pozemku parc. č.  
1627/391 

b/  drobná stavba (úpravňa vody) nachádzajúca 
sa na pozemku parc. č. 1627/390  

c/ príslušenstvo pozostávajúce z oplotenia, re-
kreačný bazén, pretekársky bazén, ihriská 
a vonkajšie úpravy  
Predmetom predaja nie sú pozemky nachá-
dzajúce sa v areáli letnej plavárne. 

schválilo uznesením  č. 759  
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trenčín Mestom Trenčín a Trenčianskym 
samosprávnym krajom, nachádzajúcich sa 
v k.ú. Trenčín, za účelom výstavby okružnej 
križovatky pod mostom   
Zámena sa realizuje bez finančného 
vyrovnania. 

schválilo uznesením  č. 773  
Predaj hotela Tatra, majetku mesta Trenčín, 
ktorý zahrňoval : 
1. pozemky : parcela č. 1254 o výmere 2217 

m2 a parcela č. 1255 o výmere 733 m2 (zas-
tavané plochy a nádvoria) 

2. stavby : budova hotela, súpisné číslo 388 na 
parcele č. 1254 (parkovisko a kotolňa na 
parcele č. 1255) 

3. hnuteľnosti : vnútorné vybavenie hotela 
a pohľadávky vo vlastníctve mesta v stave 
k 31.12.2005 

 35



pre kupujúceho : Slovakia Investment and 
Development, spol. s.r.o., Partizánska 
683/32, Poprad za celkovú kúpnu cenu               
81 mil. Sk.                                                       

schválilo uznesenie  č. 775  
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2006, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie   č. 7/2005 Rozpočet 
Mesta Trenčín na roky  2006 – 2008. 
1. Všeobecne záväzným nariadením č. 

6/2006, sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 7/2005 Rozpočet 
Mesta Trenčín na roky 2006 až 2008  

2. Zmenu výšky prijatia pôvodne schvá-
leného investičného úveru na budovanie 
infraštruktúry priemyselného parku 
z 15.000 tis. Sk na 10.000 tis. Sk 

3. Prijatie úveru vo výške 51.814.000 Sk na 
financovanie investičných akcií 

4. Rozpočtovaný úver z EIB vo výške 
75.000.000. Sk bude nahradený štyrmi 
úvermi z Tatra Banky a.s. nasledovne : 
- úver – Križovatka Soblahovská ul. 

s Legionárskou ul. vo výške 11 550 
tis. Sk; 

- úver  - Športový areál –Hodžova ul. 
vo výške 8 350 tis. Sk;  

- úver – Kanalizácia v meste Trenčín 
vo výške 44 655 tis. Sk; 

- úver – Športový areál Veľkomoravská 
ul. vo výške 7 695 tis. Sk. 

5. Predaj 31 ks akcií Považskej odpadovej 
spoločnosti, a.s. 
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6. Predaj 8 ks akcií Spoločnosti Stredné 
Považie a.s.. 

schválilo uznesením č. 776  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie  č. 2/2004 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.  

schválilo uznesením  č. 777  
Doplnok č. 1 k Územnému plánu sídel-
ného útvaru Trenčín a Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2006, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné nariadenie          
č. 2/1999 o ÚPN SÚ Trenčín. 

schválilo uznesením  č. 778  
1. zmenu zriaďovateľa Materskej školy 

Orechovská 14, Trenčín zo súčasného 
zriaďovateľa Mesta Trenčín na budú-
ceho zriaďovateľa Mgr. Janu Masa-
rikovú, bytom Východná ulica 
2337/17, 911 08 Trenčín,  v zmysle § 
18 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej sprá-
ve v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení zmien a doplnkov s účin-
nosťou dňom uskutočnenia  tejto zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení ma-
terských škôl Slovenskej republiky 

2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi 
požičiavateľom – Mesto Trenčín a vy-
požičiavateľom – Mgr. Janou Masa-
rikovou, bytom Trenčín, Ul. Východná 
2337/17, na objekt - budova materskej 
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školy na Orechovskej ul. č. 14 v Tren-
číne na dobu neurčitú, s účinnosťou odo 
dňa schválenia Dohody o zmene zria-
ďovateľa Ministerstvom školstva Slo-
venskej republiky za účelom prevádz-
kovania súkromnej materskej školy ro-
dinného typu.  

určilo uznesením  č. 779  
volebné obvody a počty poslancov 
v nich v meste Trenčín pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí, ktoré sa usku-
točnia dňa 2. decembra 2006 podľa zá-
kona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov : 
1. v meste Trenčín 25 poslancov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa uskutočnia dňa 2. decembra 
2006 

2. v meste Trenčín 4 volebné obvody 
pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 2. 
decembra 2006, s týmto počtom pos-
lancov : 
• volebný obvod 1 – Stred, Dlhé 

Hony, Noviny, Biskupice : 6 pos-
lancov, 

• volebný obvod 2 – Juh : 7 pos-
lancov,  

• volebný obvod 3 – Sihoť 1. – 4., 
Opatová, Pod Sokolice, Kubra, 
Kubrica : 8 poslancov,  
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• volený obvod 4 – Zámostie, Zla-
tovce, Istebník, Orechové, Zábla-
tie : 4 poslanci. 

Pomocná evidencia 400/1/06 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 23. zasadnutí, 
uskutočnené dňa 24. augusta 2006  
schválilo uznesením  č. 805   

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Trenčín č. 9/2006 o používaní a ochrane 
mestských symbolov so zapracovanými 
pripomienkami. 

schválilo uznesenie  č. 806  
zadanie Urbanisticko – architektonickú 
štúdiu centrálnej mestskej zóny v 
Trenčíne. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na 24. zasadnutí, usku-

točnené dňa 26. októbra 2006  
schválilo uznesením  č. 834   

zámenu, kúpu a prenájom nehnuteľného 
majetku za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pre výstavbu 
areálu novej letnej plavárne na Ostrove.  

schválilo uznesením  č. 843  
Zmluvu o výpožičke evanjelického cin-
torína v Trenčíne. 

schválilo uznesením  č. 847  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 8/2006 o zásadách nakladania s fi-
nančnými prostriedkami Mesta Trenčín. 
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schválilo uznesením  č. 848  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Trenčín č. 12/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlast-
níctva majetku mesta. 

schválilo uznesením  č. 849  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Trenčín č. 16/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2004 o odpadoch. 

schválilo uznesením  č. 850  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 15/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie             
č. 2/2005 o určovaní cien za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín a výške úhrad za do-
časné užívanie pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín. 

schválilo uznesením  č. 851  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 14/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z roz-
počtu Mesta Trenčín. 

schválilo uznesením  č. 852  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 18/2006, ktorým je Prevádzkový po-
riadok pohrebiska Mesta Trenčín. 
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schválilo uznesením  č. 853  
všeobecne záväzné nariadenie               
č. 11/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 5/1998 o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a ktorým sa rušia 
niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

schválilo uznesením  č. 854  
zásobník prioritných projektov mesta 
Trenčín s výhľadom na programovacie 
obdobie 2007 – 2013. 

schválilo uznesením  č. 856  
zmluvu o spolupráci s a.s. Západoslo-
venská energetika  

schválilo uznesením  č. 857  
založenie Trenčianskeho inovačného 
centra, záujmového združenia práv-
nických osôb  

Pomocná evidencia 653/1/06 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 25. zasadnutí, 
uskutočnené dňa 10. novembra 2006  
schválilo uznesením  č. 862  

kúpu nehnuteľného majetku mesta – 
pozemkov v k.ú. Záblatie za kúpnu 
cenu 350,- Sk/m2 za účelom prípravy 
územia „Priemyselnej zóny Trenčín – 
Bratislavská 2.“ 
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uznesením  č. 868  
A) berie na vedomie Urbanisticko – archi-

tektonickú štúdiu Centrálnej mestskej 
zóny Trenčín 

B) ukladá  prednostke Mestského úradu   
v Trenčíne obstarávanie a spracovanie 
návrhu Územného plánu sídelného útvaru 
Trenčín mesta Trenčín 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom  ustanovu-
júcom zasadnutí, dňa 21. decembra 2006  
uznesením  č. 1  

A)  vzalo na vedomie  
1. informáciu o výsledku volieb v meste 

Trenčín na funkciu primátora a na 
funkciu poslancov mestského zastu-
piteľstva, 

2. príhovor primátora. 
B) konštatovalo, že 

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

2. novozvolení poslanci Mestského zas-
tupiteľstva v Trenčíne :Ján Babič, 
PaedDr. Daniel Beníček, Ing. Ján Be-
zák, Marta Blahová, Ing. Anton Boc, 
Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová, Ing. 
Dušan Gálik, Vladimír Gavenda, Edu-
ard Hartmann, Juraj Holubek, Gabriela 
Hubinská, JUDr. Ján Kanaba, Ing. Ján 
Krátky, Ing. Igor Kvasnica, PhD., 
PhDr. Marián Kvasnička, Ing. Róbert 
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Lifka, RNDr. Jozef Mertan, MUDr. 
Stanislav Pastva, Mgr. Ladislav Pavlík, 
Vladimír Poruban, MUDr. Ľubomír 
Sámel, Tomáš Vaňo, Branislav Zubri-
čaňák zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva. 

C/  schválilo poverenie 
sobášiacich poslancov pre nasledovné vo-
lebné obdobie, ktorými budú  poslanci 
mestského zastupiteľstva okrem PhDr. 
Mariána Kvasničku, p. Gabriely Hubin-
skej, Ing. Jána Bezáka, Ing. Jána Krát-
keho,. Marty Blahovej a Eduarda Hart-
manna 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/ zriadilo  
komisiu Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záuj-
mu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov 

E/  zvolilo 
1. členov Komisie Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne z radov poslancov 
mestského zastupiteľstva v nasledov-
nom uložení : Gabriela Hubinská 
(Kresťansko-demokratické hnutie), Ing. 
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Anton Boc (Slovenská kresťanská 
a demokratická únia – Demokratická 
strana), Tomáš Vaňo (Ľudová strana – 
Hnutie za demokratické Slovensko), 
JUDr. Ján Kanaba (Smer – Sociálna 
demokracia), Eduard Hartmann (Slo-
venská národná strana), Ing. Róbert 
Lifka (nezávislý kandidát) 

2. z členov Komisie Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne predsedu JUDr. 
Jána Kanabu. 

 
Pomocná evidencia 743/1/06 
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