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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom ustano-

vujúcom zasadnutí dňa 3. januára 2003, ktoré : 

uznesením č. 1/2003   A) vzalo na vedomie  : 

1. informáciu o výsledkoch volieb 

v meste Trenčín na funkciu 
primátora a na funkciu poslancov 

mestského zastupiteľstva; 
2. príhovor primátora. 

B) konštatovalo, že : 
1. novozvolený primátor mesta 

Trenčín Ing. Juraj Liška zložil 

zákonom predpísaný sľub primá-
tora mesta; 

2. novozvolení poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne – Ján 
Babič, Martin Barčák, Ing. Ján 

Bezák, Ing. Anton Boc, Ing. 
Branislav Celler, JUDr. Michal 

Čiertek, Ing. Milan Česal, Ľu-

bomír Dobiaš, MUDr. Peter Hla-
vaj, Dipl. Ing. Július Homola, 

Gabriela Hubínska, Ing. Ján 
Krátky, PhDr. Marián Kvasnička, 

PhDr. Alena Laborecká, Ing. 

Róbert Lifka, Oľga Löbbová, 
RNDr. Jozef Mertan, Mgr. Anna 

Plánková, Vladimír Poruban, 
MUDr. Ľubomír Sámel, MUDr. 

Pavol Sedláček, Ing. Štefan 

Sýkorčin, Ing. Veronika Závod-
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ská, Branislav Zubričaňák zložili 

zákonom predpísaný sľub. 

3. zvolilo predsedov výborov 
mestských častí : 

a) Trenčín – Stred : Gabriela Hu-
bínska, 

b) Trenčín – Juh : Ing. Ján Bezák, 

c) Trenčín – Sever : Ján Babič, 
d) Trenčín – Západ : Martin 

Barčák. 
4.zriadilo Mestskú radu v Trenčíne 

s počtom  6 členov; 

5.zriadilo stále komisie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne : 

a) komisia finančná a majetková,  
b) komisia územného plánovania 

a investícií,  

c) komisia ţivotného prostredia 
a dopravy,  

d) komisia školstva, zdravotníc-
tva a sociálnych vecí,  

e) komisia kultúry, cestovného 

ruchu, športu a cirkví; 
6.schválilo územie pôsobnosti 

a počtu členov výborov mest-
ských častí mesta Trenčín : 

 výbor mestskej časti Trenčín – 

Stred zahŕňa volebný obvod            
č. 1, t.j. Stred, Dlhé Hony, 

Noviny a Biskupice s počtom           
6 poslancov; 
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 výbor mestskej časti Trenčín – 

Juh zahŕňa volebný obvod č. 2, 

t.j. Juh s počtom 7 poslancov;  
 výbor mestskej časti Trenčín – 

Sever zahŕňa volebný obvod           
č. 3, t.j. Sihoť, Opatová, Pod 

Sokolice, Kubra, Kubrica s poč-

tom 8 poslancov;  
 výbor mestskej časti Trenčín – 

Západ zahŕňa volebný obvod             
č. 4, t.j. Zámostie, Istebník, 

Orechové, Záblatie, Zlatovce 

s počtom 4 poslancov. 
7.zvolilo Ing. Jána Krátkeho za 

zástupcu primátora mesta 
Trenčín; 

8.zvolilo predsedov komisií Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne : 
a) Ing. Branislava Cellera za 

predsedu komisie finančnej 
a majetkovej; 

b) Dipl. Ing. Júliusa Homolu za 

predsedu komisie územného 
plánovania a architektúry; 

c) RNDr. Jozefa Mertana za 
predsedu komisie ţivotného 

prostredia a dopravy; 

d) Mgr. Annu Plánkovú za pred-
sedníčku komisie školstva, 

zdravotníctva a sociálnych 
vecí;  
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e) PhDr. Mariána Kvasničku za 

predsedu komisie kultúry, ces-

tovného ruchu, športu a cirkví. 
9.zvolilo poslancov za členov 

komisií Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne : 

a) Komisia finančná a majetko- 

vá : 
- Ing. Veronika Závodská, 

- Ing. Róbert Lifka, 
- Ing. Ján Bezák. 

b) Komisia územného plánova-

nia a investícií : 
- JUDr. Michal Čertek, 

- Martin Barčák, 
- Ľubomír Dobiaš, 

- MUDr. Pavol Sedláček. 

c) Komisia životného prostredia 
a dopravy : 

- Ing. Anton Boc, 
- Ing. Štefan Sýkorčin, 

- Ing. Milan Česal. 

d) Komisia školstva, zdravotníc-
tva a sociálnych vecí : 

- MUDr. Peter Hlavaj, 
- PhDr. Alena Laborecká, 

- Oľga Löbbová, 

- MUDr. Ľubomír Sámel. 

e) Komisia kultúry, cestovného 

ruchu, športu a cirkví : 
- Branislav Zubričaňák, 

- Gabriela Hubínska, 

- Ján Babič, 
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- Vladimír Poruban. 

10.zvolilo za členov Mestskej rady 

v Trenčíne : 
Ing. Branislava Cellera, Dipl. 

Ing. Júliusa Homolu, RNDr. 
Jozefa Mertana, Mgr. Annu 

Plánkovú, PhDr. Mariána Kvas-

ničku. 
11.schválilo zmeny Štatútu mesta 

Trenčín a súvisiacich predpisov 
v zmysle predloţeného návrhu. 

12.schválilo : 

- všetkých poslancov pre výkon 
sobášneho aktu; 

- sobášnej miestnosti Mestské-
ho úradu v Trenčíne ako 

miesta pre výkon sobášneho 

aktu; 
- za sobášny deň sobotu; 

- iných miest a dní konania 
sobáša zabezpečovať v súlade 

so zákonom o matrikách. 

13.schválilo odporúčania Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne 

primátorovi mesta Trenčín,            
aby : 

a) v súlade s ustanoveniami 

Obchodného zákonníka po-
ţiadal o zvolanie mimoriad-

nych Valných zhromaţdení 
obchodných spoločností, 

v ktorých je mesto Trenčín 

akcionárov a navrhnúť zme-
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ny v orgánoch spoločností 

takto : 

A. Trenčianske vodárne a ka-
nalizácie : 

- odvolať Ing. Jozef Ţišku 
z členstva Predstavenstva 

spoločnosti; 

- navrhnúť Ing. Branislava 
Cellera za člena Predstaven-

stva spoločnosti; 
- navrhnúť Ing. Júliusa Homo-

lu za člena Dozornej rady 

spoločnosti; 
B. Povaţská odpadová spoločnosť  

- odvolať Ing. Miloša Maţára 
a Ing. Katarínu Hegerovú ako 

členov Predstavenstva spoloč-

nosti; 
- odvolať Ing. Dušana Bezáka 

a Rastislava Machunku ako 
členov Dozornej rady spoloč-

nosti; 

- navrhnúť Ing. Róberta Lifku 
a Ing. Veroniku Závodskú za 

členov Predstavenstva spoloč-
nosti; 

- navrhnúť Ing. Jána Krátkeho 

a RNDr. Jozefa Mertana za 
členov Dozornej rady spoloč-

nosti; 
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C. Spoločnosť SP  

- odvolať Ing. Jozefa Ţišku ako 

člena Predstavenstva spoloč-
nosti; 

- odvolať Ing. Miloša Maţára 
ako člena Dozornej rady spo-

ločnosti; 

- navrhnúť Ing. Petra Štefánika 
za člena Predstavenstva spo-

ločnosti; 
- navrhnúť Ing. Jána Bezáka za 

člena Dozornej rady spoloč-

nosti; 
14. v súlade so Zmluvou o nájme 

a výpoţičke medzi mestom Tren-
čín Tebys s.r.o. Trenčín poţiadal 

o zmenu zástupcov v Dozornej 

rade spoločnosti Tebys s.r.o. 
takto : 

- odvolať Ing. Branislava Celle-
ra a MUDr. Pavla Sedláčka; 

- navrhnúť Karola Dobiáša 

a JUDr. Michala Čerteka. 

A. uložilo : 

1) predsedom komisií mest-
ského zastupiteľstva pred-

loţiť na najbliţšie zasad-

nutie mestského zastupiteľ-
stva návrhy na členov ko-

misií mestského zastupi-
teľstva z radov členov – 

odborníkov; 
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2) predsedom výborov mest-

ských častí predloţiť na 

najbliţšie zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva návrh 

na riešenie zabezpečenia 
činnosti výboru podľa 

volebných obvodov; 

3) prednostovi mestského 
úradu predloţiť návrhy bo-

dy 1. a 2. tohto uznesenia 
na najbliţšie mestské zas-

tupiteľstvo. 

 
uznesením č. 2/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo 

primátorovi mesta Trenčín Ing. Jurajovi 
Liškovi mesačný plat vo výške 4.000,- 

Sk s účinnosťou od 3. januára 2003. 

 
uznesením č. 3/2003 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo 

zástupcovi primátora mesta Trenčín Ing. 
Jánovi Krátkemu odmenu vo výške 

42.000,- Sk mesačne. 

Pomocná evidencia 60/1/03 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 

mimoriadnom zasadnutí dňa 28. januára 2003, prijalo : 

uznesením č. 4/2003 schválenie zmluvy o zriadení spoloč-
ného obecného úradu na zabezpečovanie 

výkonu úloh, ktoré prechádzajú na mesto 
Trenčíne v súlade so zákonom                     

č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších 

predpisov a to podľa zákona : 
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- č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku; 

- č. 135/1961 Zb. o pozemných komuni-
káciach v znení neskorších predpisov; 

- č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov; 

uznesením č. 5/2003  schválenie novelizácie Všeobecného 

záväzného nariadenia č. 2/2003 o miest-
nych poplatkoch na území mesta Tren-

čín; 

uznesením č. 6/2003 1.konštatuje, že  novozvolený  poslanec  

Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne    

MUDr.  Eugen  Szép zloţil  zákonom  
predpísaný  sľub poslanca mestského     

zastupiteľstva;  
2. volí MUDr. Eugena Szépa za člena 

komisie finančnej a majetkovej; 

3. konštatuje začlenenie poslanca 
MUDr. Eugena Szépa do Výboru 

mestskej časti Stred. 
Pomocná evidencia 77/1/03 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 

ustanovujúcom zasadnutí dňa 10. marca 2003, ktoré prijalo 
tieto uznesenia : 

- uznesením č. 24/2003 1.  zrušilo   bod   A/ odsek 4, 5, 7, 8,9  

uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva č. 256/2002 zo dňa 28.11. 

2002;  
2. schválilo   zverenie   Mestského   

futbalového štadióna na Sihoti do 

správy mestskej príspevkovej   or-



 20 

ganizácie „Mestské hospodárstvo“ 

Trenčín; 

3. neschválilo  vstup mesta Trenčín 
ako akcionára do Futbalového klu-

bu „Laugarício“ Trenčín a.s.;  
4. uložilo prednostovi Mestského 

úradu v Trenčíne novelizovať 

Všeobecné záväzné nariadenie                  
č. 3/1999 o poskytovaní finanč-

ných prostriedkov z rozpočtu mes-
ta Trenčín na najbliţšie rokovanie 

mestského zastupiteľstva; 

5. uložilo prednostovi Mestského 
úradu v Trenčíne zapracovať do 

rozpočtu mesta Trenčín na rok 
2003 v poloţke – príspevky na 

šport   4 mil. Sk; 

- uznesením č. 34/2003 1. zvolilo    Ing.   Martina  Bičana  do  
funkcie hlavného kontrolóra mesta 

Trenčín dňom 1. apríl 2003; 
2. konštatuje, ţe výkon funkcie 

hlavnej kontrolórky Ing. Gabrielou 

Gajarskou sa skončil dňom          
31. marca 2003; 

Trenčianske noviny 17.03.2003 
Pomocná evidencia 161/1/03, 175/1/03 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 

dňa 2. októbra 2003 : 

uznesením č. 36/2003 sa  pripojilo   k  Programovému  vyhlá-

seniu primátora mesta Trenčín a verejne 

deklaruje, ţe bude zabezpečovať čin-
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nosť samosprávy mesta Trenčín v súla-

de s týmto vyhlásením. 

uznesením č. 58/2003 schválilo : 
1. Záverečný účet mesta Trenčín za rok 

2002 so súhlasom celoročného hospo-
dárenia bez výhrad; 

2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku 

za rok 2002; 
3. Vysporiadanie straty zlúčenej 

organizácie Mestské hospodárstvo 
Trenčín; 

uložilo : 

prednostovi Mestskému úradu v Tren-
číne predloţiť rade mesta Trenčín 

stanovisko ku konštatovania audítora, 
súvisiace s nezaradením a nezaúčtova-

ním hmotného investičného majetku 

v termíne do 30.09.2003; 

uznesením č. 59/2003 schválilo Zásady nakladania s finančný-

mi prostriedkami mesta Trenčín ako 
Všeobecné záväzné nariadenie                  

č. 5/2003 s doplňujúcimi návrhmi; 

uznesením č. 61/2003 schválilo novelu Všeobecného záväz-
ného nariadenia č. 3/1997 o premávke 

na miestnych komunikáciach na území 
mesta Trenčín; 

uznesením č. 695/2003 odporučilo primátorovi mesta Trenčín 

poţiadať o zvolanie mimoriadneho 
valného zhromaţdenia Spoločnosti 

Stredné Povaţie, aby toto uskutočnilo 
zmenu v orgánoch spoločnosti odvo-

laním Ing. Jána Bezáka z členstva 



 22 

Dozornej rady a kooptovať za člena 

Dozornej rady Ing. Štefana Sýkorčina. 

Pomocná evidencia 353/1/03 
 

 
Dňa 2. júna 2003 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za účasti primátora mesta 

Trenčín Ing. Juraja Lišku, ktoré : 

uznesením č. 70/2003 1. konštatovalo, ţe  : 

b) petícia občanov mesta Trenčín zo 
dňa 12. mája 2003 bola podaná 

v súlade s príslušnými ustanove-

niami Ústavy Slovenskej republiky 
a zákona o petičnom práve; 

c) obsahom petície sú závaţné témy, 
ktorých riešenie je prioritou orgá-

nov mesta Trenčín. 

d) podporilo všetky aktivity primá-
tora mesta Trenčín, ktoré vedú 

k presadzovaniu záujmov mesta 
Trenčín; 

e) odporučilo primátorovi mesta 

Trenčín pokračovať v zaisťovaní 
skutkového stavu veci tak, aby boli 

objektívne preverené všetky sku-
točnosti rozhodujúce pre meritórne 

vybavenie petície; 

f) deklarovalo, ţe orgány mesta 
Trenčín, t.j. mestské zastupiteľstvo 

a primátor vykonávajú všetky dos-
tupné kroky na podporu rozvoja 

mládeţníckeho športu na území 
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mesta Trenčín, nevynímajúc futbal 

a hokej. 

2.  ţiada primátora mesta Trenčín : 
a) zabezpečiť oboznámenie petičného 

výboru s výsledkami rokovania 
mestského zastupiteľstva v prípa-

de, ţe v termíne do 12. júna 2003 

nebudú známe stanoviská prísluš-
ných orgánov verejnej správy, pre-

dĺţiť lehotu na vybavenie v súlade 
so zákonom; 

b) predloţiť všetky doručené stano-

viská príslušných orgánov verejnej 
správy na prerokovanie mestskému 

zastupiteľstvu. 

uznesením č. 71/2003 schválilo :  

a. Prevod nehnuteľného majetku štátu 

a to objekt hokejovej haly, súp.        
č. 1705 a pozemku parc. č. 1553/55 

o výmere 10.062 m
2
 v katastrálnom 

území Trenčín za dohodnutú cenu            

1 milión Sk; 

b. Prevod nehnuteľných vecí vo 
vlastníctve štátu, ktoré slúţia na 

zabezpečenie prevádzky a činnosti 
zimného štadióna na základe špe-

cifikácie majetku, ktorý bude môcť 

byť prevedený do vlastníctva mesta 
Trenčín za kúpnu cenu 150 tisíc Sk. 

uznesením č. 72/203 A)   schválilo poskytnutie dotácie Tren-
čianskemu múzeu vo výške 3 mi-

lióny Sk na odstránenie havarijného 

stavu opevnenia Trenčianskeho hra-
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du podľa alternatívy uvaţujúcej s fi-

nančným nákladom 12.150.000 Sk. 

Dotácia bude poskytnutá formou 
dokumentárneho akreditívu otvore-

ného v Prvej komunálnej banke 
v prospech Trenčianskeho múzea. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 404/1/03 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí  

dňa 30. júna  2003 : 

uznesením č. 73/2003  schválilo kúpu 100 kusov kmeňových 
listinných akcií Futbalového klubu Lau-

garício Trenčín, a.s. v menovitej hod-
note jednej akcie 10.000,- Sk za účelom 

ďalšieho predaja. 

uznesením č. 77/2003 schválilo novelizáciu Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 2/2001 o mest-

skej polícii v Trenčíne 

uznesením č. 78/2003 schválilo názov ulice v mestskej časti 

Západ „K mlyniskám“. 

uznesením č. 81/2003 schválilo : 

1.  zotrvanie mesta Trenčín v : 

- Regionálnom zdruţení miest a ob-
cí stredného Povaţia, 

- Občianskom zdruţení „Refu-

gium“ 
- Zdruţení pre rozvoj Povaţia 

- Zdruţení pre udeľovanie Ceny 
Ferdinanda Kubalu 
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- Územnom spolku Slovenského 

červeného kríţa 

- Asociácii pre rozvoj turizmu 
2) vystúpenie mesta Trenčín z : 

- Zdruţenia miest a obcí Slovenska 
- Zdruţenia historických miest 

a obcí Slovenska 

- Slovenského zdruţenia Svetovej 
federácie miest a obcí 

- Asociácie zdravých miest Slo-
venska 

3) vstup mesta Trenčín do : 

- Únie miest Slovenska 

uznesením č. 82/2003 schválilo vstup mesta Trenčín do 

Zdruţenia „Región Biele Karpaty“ 

uznesením č. 83/2003 schválilo kritéria pre poskytovanie 

dotácií na šport v roku 2003 ako príloha 

k Všeobecnému záväznému nariadeniu 
č. 3/1999 

Pomocná evidencia 453/1/03 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-
riadnom zasadnutí dňa 15. júla 2003 : 

uznesením č. 102/2003  vyňalo zo správy Športový areál Si-
hoť vo vlastníctve mesta Trenčín do 

správy Mestského hospodárstva 

Trenčín. 

uznesením č. 104/2003 vzalo na vedomie abdikáciu Ing. 

Antona Kalafúta na funkciu riaditeľa 
Mestského hospodárstvo Trenčín; 



 26 

 poverilo Ing. Františka Klemana ve-

dením Mestského hospodárstva 

Trenčín 
Pomocná evidencia 490/1/03 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 

dňa 25. augusta 2003 : 

uznesením č. 124 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 8/2003 o miestnych poplatkoch na úze-
mí mesta Trenčín s tým, ţe poplatok 

z predaja alkoholických nápojov a taba-

kových výrobkov bude zrušený dňom 
vstupu Slovenskej republiky do Európskej 

únie. 

uznesením č. 125 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 

9/2003 o rozsahu a bliţších podmienkach 

poskytovania sociálnych sluţieb „Sociál-
nymi sluţbami“ Trenčín. 

uznesením č. 126 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 
10/2003 Poskytovanie starostlivosti v Do-

move penzióne pre dôchodcov Trenčín. 

uznesením č. 127 zvolilo za členov komisie školstva, zdra-
votníctva a sociálnych vecí Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne – odborníkov 
z radov občanov Adrianu Ridoškovú 

a Gabriela Chromiaka. 

Pomocná evidencia 515/1/03 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 

dňa 2. novembra 2003 : 
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uznesením č. 132/2003  schválilo  návrh  na vyradenie  Zá-

kladnej  školy Trenčíne, na ulici       

1. mája č. 9 zo siete základných škôl. 

uznesením č. 133/2003   schválilo  zmenu Štatútu mesta Tren-

čín jeho doplnením o nový článok 
16a – „Poslanec  dlhodobo uvoľnený 

na výkon funkcie“ 

uznesením č. 134/2003 schválilo  v súlade s článkom  16a, 
ods. 1, Štatútu mesta Trenčín funk-

ciu poslanca dlhodobo plne uvoľne-
ného na výkon funkcie 

zvolilo Ing. Branislava Cellera do 

funkcie dlhodobo plne uvoľneného 
na výkon funkcie dňom 6. október 

2003 
určilo Ing. Branislavovi Cellerovi, 

dlhodobo uvoľnenému poslancovi na 

výkon funkcie plat vo výške 40.000,- 
Sk odo dňa nástupu do funkcie. 

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 668/1/03, 675/1/03 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 

dňa 27. októbra 2003 : 

uznesením č. 152/2003 schválilo vstup mesta Trenčín do zdru-

ţenia s firmou „Byvyserv“ a.s. Trenčín 

na výstavbu komunikácie a inţinier-
skych sietí na výstavbu 54 bytových 

jednotiek na Ulici M. Kišša za dohod-
nutých podmienok. 
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uznesením č. 153/2003 schválilo vstup mesta Trenčín do 

zdruţenia s firmou „Adoz“ a.s. Trenčín 

na výstavbu komunikácie a inţinier-
skych sietí na výstavbu 30 bytových 

jednotiek na Bezručovej ulici za 
dohodnutých podmienok. 

uznesením č. 154/2003 schválilo novelizáciu Organizačného 

poriadku Mestského úradu v Trenčíne 
s doplnkom vytvoriť odboru kultúry, 

športu a cestovného ruchu a začleniť 
ho do organizačnej štruktúry Mest-

ského úradu v Trenčíne. 

uznesením č. 157/2003 schválilo vytvorenie 15-člennej pra-
covnej komisie pre rokovanie vo veci 

modernizácie ţelezničnej trate Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov. 

uznesením č. 159/2003 schválilo text listu predsedovi vlády 

Slovenskej republiky o moţnosti zasta-
vovania vlakov Inter City v Trenčíne. 

 Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 671/1/03, 673/1/03 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-

riadnom zasadnutí dňa 10. novembra 2003 : 

uznesením č. 160/2003 vzalo na vedomie písomné sa vzdanie 

sa mandátu primátora mesta Trenčín 

Ing. Juraja Lišku s účinkami jeho 
doručenia Mestskému úradu v Trenčí-

ne dňom 31.10.2003 v súlade s § 13a 
ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších 
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predpisov z dôvodu nezlúčiteľnosti vý-

konu štátnej funkcie – člena vlády 

s výkonom funkcie v inom orgáne ve-
rejnej moci – primátora mesta v zmys-

le článku 109, ods. 2 Ústavy Sloven-
skej republiky a článku 3 ods. 1 písm. 

h) Ústavného zákona  č. 119/1995 Z.z. 

dňom 31.10.2003. 

 konštatovalo, ţe zánikom mandátu 

primátora mesta Trenčín Ing. Juraja 
Lišku vzdaním sa mandátu dňom 

31.10.2003 plní úlohy primátora mesta 

Trenčín v súlade s § 13b ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v plnom 
rozsahu zástupca primátora Ing. Ján 

Krátky. 

 žiada predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky o vyhlásenie nových 

volieb na primátora mesta Trenčín. 

uznesením č. 162/2003 zrušilo Základnú školu v Trenčíne na 

Ulici 1. mája  dňom 31.12.2003 

 odvolalo riaditeľku Základnej školy 
v Trenčíne na Ulici 1. mája  Mgr. 

Danu Mihulovú dňom 15.11.2003 
 menovalo Ing. Petra Kubínskeho za 

likvidátora Základnej školy v Trenčíne 

na Ulici 1. mája dňom 15.11.2003 

 uložilo : 

- likvidátorovi Ing. Petrovi Kubín-
skemu predloţiť záverečnú právu 

s návrhom opatrení na najbliţšie 
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zasadnutie mestského zastupiteľ-

stva, 

- poslancovi dlhodobo uvoľnenému 
pre výkon funkcie predloţiť návrh 

na vyuţitie budovy uvoľnenej školy 
na najbliţšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. 

Pomocná evidencia 712/1/03 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 

mimoriadnom zasadnutí dňa 18. decembra 2003 : 

uznesením č. 165/2003 schválilo : 

- asanáciu nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta Trenčín – budovy 
so súpisným číslom 630 v katastrál-

nom území mesta Trenčín (objekt 

bývalých Masarykových kasární na 
Legionárskej ulici) 

- predaj pozemkov pod zastavanou 
budovou bývalých Masarykových 

kasární na Legionárskej ulici 

v celkovej hodnote 8.248.000,- Sk 

uložilo riaditeľovi Mestského hospo-

dárstva zabezpečiť vypovedanie ná-
jomných zmlúv uzatvorených na pre-

nájom nebytových priestorov nachá-

dzajúcich sa v objekte bývalých Masa-
rykových kasární na Legionárskej ulici 

tak, aby výpovedná lehota začala ply-
núť dňom 01.03.2004. 
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uznesením č. 195/2003 1) schválilo : 

a. koncepciu školstva v meste 

Trenčín 

b. zlúčenie : 

 Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ulica, Základ-

nej školy, Saratovská ulica 

a Základnej školy Východná 
ulica do jednej Základnej 

školy Trenčín, Novomeského 
ulica ku dňu 01.08.2004. 

K tomuto subjektu sa sú-

časne začleňuje Školský klub 
detí Trenčín, Novomeského 

ulica. 
 Základnej školy Trenčín, 

Hodţova ulica a Školského 

klubu detí Trenčín, Gagari-
nova ulica do jedného sub-

jektu ku dňu 01.08.2004. 

2) zrušilo : 

a. Základnú školu Trenčín, Štu-

dentská ulica ku dňu 31. júl 
2004 s tým, ţe ţiaci futbalo-

vých tried môţu pokračovať na 
Osemročnom športovom gym-

náziu a programovo blízkych 

školách; 
b. Stredisko sluţieb škole ku dňu 

31. december 2003 s tým, ţe 
činnosť bude zabezpečovať od 

1. januára 2004 Mestské hos-

podárstvo , m.p.o. Trenčín 
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4) schválilo vyuţitie uvoľnených bu-

dov po základných školách nas-

ledovne : 
 Budova Základnej školy Tren-

čín, Ulica 1. mája pre Základnú 
školu sv. Ondreja Svorada 

a Benedikta od 01.03.2004, 

 Budova Základnej školy Tren-
čín, Študentská ulica pre Osem-

ročné športové gymnázium 
Trenčín od 01.08.2004; 

 Budova Základnej školy Tren-

čín, Východná ulica pre Tren-
čiansku univerzitu Alexandra 

Dubčeka od 01.08.2004. 

uznesením č. 196/2003 1) schválilo : 

a) koncepciu kultúry v meste Tren-

čín; 
b) prevzatie činnosti kultúrnych 

stredísk Juh, Dlhé Hony, Sihoť, 
Kubra, Kubrica, Zlatovce, Zá-

blatie, Opatová, Pribinova ulica, 

Mierove námestie č. 16, Mierove 
námestie č. 22 mestom Trenčín 

s tým, ţe koordináciu činností 
kultúrnych stredísk zabezpečí 

Mestský úrad Trenčín pros-

tredníctvom odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu dňom 

31.12.2003; 
c) prevzatie činnosti Kultúrno – 

informačného centra a kina Me-

tro s tým, ţe koordináciu čin-
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ností kultúrnych stredísk za-

bezpečí Mestský úrad Trenčín 

prostredníctvom odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu dňom 

31.12.2003; 

2) zrušilo Trenčiansku kultúrnu a pro-

gramovú agentúru, mp.o. dňom 

31.12.2003   

3) odvolalo Ing. Ľubomíra Kučerku 

z funkcie riaditeľa Trenčianskej 
kultúrnej a programovej agentúry, 

m.p.o. dňom 31.12.2003 

4) schválilo zmenu zriaďovacej listiny 
Trenčianskej kultúrnej a programo-

vej agentúry, m.p.o. : 
a) pôvodný text „Trenčianska kul-

túrna a programová agentúra, 

m.p.o.“ sa nahrádza textom 
„Trenčianska kultúrna a progra-

mová agentúra, m.p.o. – v 
likvidácii“; 

b) pôvodný text „Štatutárny zástup-

ca Ing. Ľubomír Kučerka“ sa 
nahrádza textom „Štatutárny zás-

tupca - likvidátor Trenčianskej 
kultúrnej a programovej agentú-

ry, m.p.o.  Ing. Ľubomír Kučer-

ka“; 
c) pôvodný text „Trenčianska kul-

túrna a programová agentúra, 
m.p.o. sa zriaďuje s účinnosťou 

od 1. januára 2002 na dobu ne-
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určitú“ sa nahrádza textom 

„Trenčianska kultúrna a progra-

mová agentúra, m.p.o. sa zria-
ďuje s účinnosťou od 1. januára 

2002 do 31. decembra 2003“. 

5. menovalo Ing. Ľubomíra Kučerku 

za likvidátora Trenčianskej kul-

túrnej a programovej agentúry, 
m.p.o. v likvidácii od 1. januára 

2004. 

6. uložilo likvidátorovi Ing. Ľubomí-

rovi Kučerkovi ukončiť likvidáciu 

Trenčianskej kultúrnej a progra-
movej agentúry, m.p.o. v likvidácii 

do 31. marca 2004 a predloţiť zá-
verečnú správu s návrhom opatrení 

na aprílové zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne po pre-
rokovaní v Mestskej rade Trenčín. 

uznesením č. 197/2003 schválilo Všeobecné záväzné naria-
denie č. 11/2003 o určovaní a vyberaní 

daní z nehnuteľnosti. 

uznesením č. 198/2003 schválilo prijatie dlhodobého úveru 
v Eurách od „Dexia banky Slovensko“ 

a.s. vo výške nesplatenej istiny 
poskytnutých úverov č. 04/034/97, 

04/034/98, 04/014/2000 a komunál-

nych obligácií mesta Trenčín. 

uznesením č. 199/2003 schválilo kúpu 10 akcií AS Trenčín 

a.s. v nominálnej hodnote jednej akcie 
10.000,- Sk za cenu 1,- Sk. 
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uznesením č. 200/2003 schválilo Všeobecné záväzné nariade-

nie mesta Trenčín č. 1/2004 – Roz-

počet mesta Trenčín na rok 2004. 

uznesením č. 204/2003 1) vzalo na vedomie odstúpenie 

RNDr. Jozefa Mertana z funkcie 
Dozornej rady Povaţskej odpadovej 

spoločnosti a.s. Trenčín; 

2. odporúča zástupcovi primátora 
mesta Trenčín, aby v súlade s usta-

noveniami Obchodného zákonníka 
poţiadal o zvolanie Valného zhro-

maţdenia Povaţskej odpadovej spo-

ločnosti a.s. Trenčín a navrhol pos-
lanca mestského zastupiteľstva Jána 

Babiča za člena dozornej rady. 

uznesením č. 206/2003 vzalo na vedomie priebeţnú správu 

likvidátora o postupe prác pri lik-

vidácii Základnej školy Trenčín, Ulica 
1. mája. 

uznesením č. 208/2003 odvolalo ku dňu 18. decembra 2003 
v súlade s § 3, ods. 1, zákona č. 

542/1990 Zb. o štátnej správe v škol-

stve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov Mgr. Vladimíra 

Ţmuráňa z funkcie riaditeľa Základnej 
školy Trenčín, Študentská ulica; 

 poverilo vedením Základnej školy 

Trenčín, Študentská ulica Mgr. Milana 
Adamca doterajšieho zástupcu ria-

diteľa školy, v súlade s § 4, ods. 10, 
zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej 

sluţbe v znení neskorších zákonov. 
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uznesením č. 210/2003 menovalo Ing. Františka Klemana do 

funkcie riaditeľa Mestského hospo-

dárstva, mestskej príspevkovej orga-
nizácie Trenčín od 1. januára  2004. 

Pomocná evidencia 790/1/03 
 


