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 Výročná správa mesta Trenčín  za rok 2003   
 

 

 Primátor mesta Trenčín 

1. Predstaviteľom mesta Trenčín a najvyšším výkonným 

orgánom mesta Trenčín sa stal od 3. januára 2003 
primátor Ing. Juraj Liška; 

2. Primátor sa stal štatutárnym zástupcom mesta Trenčín 

v majetko-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-
právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v admini-

stratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 
V daňových a poplatkových vzťahoch bol daňovým 

orgánom.  

3. Primátor zastupoval mesto Trenčín navonok vo vzťahu 
k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.  

4. Primátor zodpovedal za plnenie úloh na úseku civilnej 
ochrany, protipoţiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany 

zdravia, Rady obrany štátu v podmienkach mesta 

Trenčín. 
5. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonával a plnil 

najmä tieto úlohy : 
a) vykonával správu mesta Trenčín v súlade s platnými 

právnymi predpismi, Štatútom mesta Trenčín a 

všeobecne záväznými nariadeniami mesta Trenčín;  
b) rozhodoval vo všetkých veciach správy mesta, ktoré 

nie sú právnymi predpismi, Štatútom mesta Trenčín 
alebo organizačným poriadkom vyhradené mestskému 

zastupiteľstvu; 

c) v pracovnoprávnych vzťahoch  plnil úlohu vedúceho 
organizácie; 

d) udeľoval plnú moc na zastupovanie mesta Trenčín;  
e) realizoval ďalšie úlohy vyplývajúce z právnych 

predpisov. 
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6. V priamej riadiacej pôsobnosti primátora bol náčelník 
mestskej polície, prednosta úradu a  kancelária primátora. 

7. Primátor delegoval niektoré právomoci aj na iné osoby, 
pokiaľ to pripúšťali právne predpisy.  

 
 Zástupca primátora mesta Trenčín 

 

1. Primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti 
na výkon funkcie zastupoval zástupca primátora Ing. Ján 

Krátky. Bol zvolený mestským zastupiteľstvom z radov 

poslancov, spravidla na celé funkčné obdobie. Voľbou do 
funkcie sa nezakladal jeho pracovný pomer k mestu.  

2. Zástupca primátora vykonával aj v čase prítomnosti 
primátora tieto okruhy činností a úkonov :  

a) koordinoval a zjednocoval činnosť medzi jednotlivými 

komisiami mestského zastupiteľstva a výbormi 
mestských častí; 

b) koordinoval činnosť medzi mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva; 

c) zabezpečoval materiálno-technické a priestorové pod-

mienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastu-
piteľstva; 

d) zabezpečoval dohľad mestského zastupiteľstva nad 
činnosťou mestských organizácií a iných právnických  

osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom bolo 

mesto Trenčín, alebo na činnosti ktorých sa mesto 
Trenčín finančne podieľalo; 

e) kontroloval prerokovávanie a riešenie návrhov, pod-
netov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva 

a výborov mestských častí; 

f) zabezpečoval kontakt medzi poslancami mestského 
zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom 

Mestského úradu v Trenčíne;  
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g) podieľal sa spolu s primátorom a zamestnancami mesta 
na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblas-

tí ţivota v meste Trenčín;  
h) zúčastňoval sa na previerkach, na kontrolách a na 

vybavovaní sťaţností a petícií, ktoré uskutočňovali 

orgány mesta Trenčín; 
i) viedol zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej 

rady počas neprítomnosti primátora. 
1. Počas krátkodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti 

primátora na výkon funkcie, ktorá nepresahovala šesť 

mesiacov bol zástupca primátora oprávnený vykonávať 
tieto okruhy činností a úkonov : 

a) vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v ods. 2 
tohto článku; 

b) podpisovať rozhodnutia vydávané mestom Trenčín v 
správnom konaní v prípade neprítomnosti alebo nes-

pôsobilosti primátora na výkon funkcie dlhšej ako päť 

dní;  
c) podpisovať písomnosti súvisiace s termínovanými 

vkladmi mesta Trenčín v prípade neprítomnosti alebo 
nespôsobilosti primátora na výkon funkcie dlhšej ako 

päť dní;  

d) v nevyhnutnom rozsahu riadiť a zabezpečovať čin-
nosti súvisiace s činnosťou mestskej polície, civilnej 

ochrany, poţiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, Rady obrany štátu;  

f/ podpisovať splnomocnenia a poverenia na zastupo-

vanie mesta Trenčín pred súdmi, štátnymi orgánmi, 
orgánmi prokuratúry a inými subjektami v prípade 

neprítomnosti a nespôsobilosti primátora na výkon 
funkcie dlhšej ako 15 dní. 

4. Zástupca primátora bol povinný pri výkone okruhu jemu 

zverených činností a úkonov v zmysle ods. 2 a 3 tohto 
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článku dodrţiavať všetky platné právne predpisy, Štatút 
mesta Trenčín, všeobecné záväzné nariadenia mesta a 

ostatné interné normy mesta.  
 





 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trenčín tvorilo 40 pos-

lancov, ktorí boli zvolení pre volebné obdobie 2002 – 2006. 
Výbor mestskej 

časti 
Volebný obvod Titul, meno a priezv isko Politické zastúpenie 

Stred 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Juh 

Stred mesta, Dolné mesto Dipl. Ing. Július Homola  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Stred mesta, Dolné mesto Gabriela Hubínska 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Stred mesta, Dolné mesto Ing. Ján Krátky  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Dlhé Hony, Soblahovská PhDr. Marián Kvasnička  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Dlhé Hony, Soblahovská Mgr. Anna Plánková  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Dlhé Hony, Soblahovská MUDr. Eugen Szép  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Juh Ing. Ján Bezák 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Juh JUDr. Michal Čiertek 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Juh Ing. Milan Česal 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Juh Oľga Löbbová 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Juh RNDr. Jozef Mertan 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

 
Juh MUDr. Ľubomír Sámel DÚ 

Juh Branislav Zubričaňák 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Sever 

Sihoť 1., Sihoť 2.  Ján Babič  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Sihoť 1., Sihoť 2.  Ing. Branislav Celler 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Sihoť 3., Sihoť 4.  Ľubomír Dobiáš  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Sihoť 3., Sihoť , Opatová MUDr. Peter Hlavaj 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Pod Sokolica  PhDr. Alena Laborecká  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Kubra Ing. Róbert Lifka  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Kubrica  MUDr. Pavol Sed láček HZDS 

Kubrica  Ing. Veronika Závodská 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Zámostie  Martin Barčák 
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Západ 
Istebník, Orechové Ing. Anton Boc 

SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 

Záblatie  Vladimír Poruban HZDS 

Zlatovce Ing. Štefan Sýkorčin  
SDKÚ, KDH,, ÁNO, 

DS 
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 Hlavný kontrolór mesta Trenčín 

Oddelenie kontroly hlavného kontrolóra bolo riadené 

priamo hlavným kontrolórom Ing. Martinom Bičanom a 

vykonávalo činnosti smerujúce k zabezpečeniu úloh 
hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór zabezpečoval tieto 

činnosti : 
a) vykonával kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta 

a hospodárenie s majetkom mesta, ako aj hospodárenia 

rozpočtových organizácií mesta a príspevkových orga-
nizácií mesta Trenčín;  

b) vypracovával odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, 
zmene rozpočtu a záverečnému účtu mesta Trenčín pred 

ich schválením v mestskom zastupiteľstve;  

c) predkladal výsledky kontroly priamo mestskému zastu-
piteľstvu; 

d) predkladal mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti;  

e) spolupracoval s príslušnými štátnymi orgánmi vo 

veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pride-
lenými mestu zo štátnemu rozpočtu; 

f) vykonával kontrolu nakladania s  majetkom mesta 
Trenčín z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a efek-

tívnosti;  

g) vypracovával ročnú správu o výsledkoch finančnej 
kontroly z vlastných podkladov, podkladov dodaných 

prednostom mestského úradu, vedúcim kancelárie pri-
mátora, vedúcimi útvarov mesta a náčelníkom mestskej 

polície. 

Útvar kontroly hlavného kontrolóra 
bol riadený priamo hlavným kontrolórom a vykonával činnosti 

smerujúce k zabezpečeniu úloh hlavného kontrolóra : 
a) vykonával kontrolu hospodárenia s finančnými zdrojmi 

mesta a kontrolu finančných operácií mestského úradu; 



 

 

 

 
12 

b) vypracovával podklady k odborným stanoviskám k návrhu 

rozpočtu, zmene rozpočtu a záverečnému účtu mesta Tren-

čín;  
c) preveroval tvorbu a čerpanie jednotlivých poloţiek rozpočtu 

mesta Trenčín;  
d) vykonával náhodné kontroly na základe podnetov a oz-

námení; 

e) vykonával kontrolu hospodárenia, vedenia účtovníctva a 
pokladničných operácií mestských organizácií a právnic-

kých osôb zriadených a zaloţených mestom Trenčín;  
f) preveroval ako mestské organizácie a právnické osoby 

zriadené a zaloţené mestom Trenčín plnia funkciu z 

hľadiska kvality a uspokojovania potrieb občanov; 
g) vypracovával hodnotiace správy o výsledkoch kontrolnej 

činnosti a o vybavovaní sťaţností a petícií pre potreby 
orgánov mesta Trenčín;  

h) viedol centrálnu evidenciu petícií  a sťaţností, sleduje a 

kontroloval ich vybavenie; 
i) pripravoval a spracovával podklady k ročnej správe 

o výsledkoch finančnej kontroly.  
 

Kontrolná činnosť oddelenie kontroly hlavného kontrolóra 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Trenčín na 1. a 2. polrok 2003 boli v uvedenom období 

vykonané nasledovné kontroly : 
- následná finančná kontrola realizácie a nakladania s finan-

čnými prostriedkami mesta u  investičnej akcie  „Poţiarna 

zbrojnica Záblatie“; 
- kontrola postupu zamestnancov Mestského úradu v Tren-

číne a Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej 
organizácie Trenčín pri prenájme nehnuteľnosti – Chata 

Pod Ostrým vrchom; 
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- následná finančná kontrola vybraných zmlúv o nájme neby-

tových priestorov uzatvorených s Mestským hospodár-

stvom, mestskej príspevkovej organizácie Trenčín;  
- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-

kladni Školských zariadení mesta, mestskej príspevkovej 
organizácie Trenčín; 

- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-

kladni Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry, 
mestskej príspevkovej organizácie a v Kultúrno – infor-

mačnom centre; 
- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-

kladni Sociálnych sluţieb mesta, mestskej príspevkovej 

organizácie Trenčín; 
- následná finančná kontrola pokladničných operácií v po-

kladni Mestského úradu v Trenčíne a v príručných poklad-
niach na úseku matriky – oddelenie legislatívy a evidencie 

obyvateľstva Mestského úradu Trenčín; 

- kontrola inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Trenčín 
za rok 2002 – plnenie príkazu primátora Mesta Trenčín č. 

2/2003 na odstránenie nedostatkov zistených inventa-
rizáciou majetku a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2002;  

- priebeţná finančná kontrola realizácie investičnej akcie – 

výstavba nájomných bytov 61 bytových jednotiek, Juh 2. so 
spoločnosťou Byvyserv a.s. Trenčín;  

- následná finančná kontrola výšky nájomného vo vybraných 
nájomných zmluvách  uzatvorených na nebytové priestory 

v správe Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej 

organizácie Trenčín; 
- kontrola nájomných zmlúv s vecným bremenom prevádz-

kovania verejných WC; 
- následná finančná kontrola prerozdelenia finančných pros-

triedkov v rámci mestskej rozpočtovej organizácie Školské 

zariadenia mesta Trenčín; 
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- kontrola dodrţiavania Postupu pri oprave chýb v uzne-

seniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Tren-

číne; 
- kontrola plnenia uznesení Mestskej rady a Mestského zas-

tupiteľstva v Trenčíne 
Na základe zistených nedostatkov z vykonaných kontrol 

boli prijaté opatrenia na nápravu, ktoré budú predmetom 

samostatnej kontroly. 
 

Ostatné kontroly : 
- stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2002; 

- stanoviská k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Trenčín na rok 
2003; 

- stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2004 
 

Rozbory hospodárskej činnosti mestských príspevko-

vých a mestských rozpočtových organizáciach : 

V dňoch 20. aţ 31. marca 2003 a v dňoch 4. aţ 12. sep-

tembra 2003 sa zúčastnil hlavný kontrolór mesta Trenčín, 
prípadne zamestnanci útvaru kontroly hlavného kontrolóra 

prejednania rozborov hospodárskej činnosti mestských organi-
zácii, ktoré sa uskutočnili v mestských organizáciách prípadne 

na Mestskom úrade v Trenčíne za účasti primátorom mesta 

Trenčín menovaných členov rozborovej komisie.  

Pripomienkovanie návrhov interných noriem, všeobecne 

záväzných zariadení a podobne : 
- Rokovací poriadok Mestskej rady v Trenčíne 

- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

- Plán legislatívnych úloh na rok 2003 
- Textová časť k návrhu Organizačného poriadku Mestského 

úradu Trenčín – časť hlavný kontrolór 
- Výročná správa mesta Trenčín – rok 2002 – časť hlavný 

kontrolór  

- Smernica o finančnej kontrole pre základné školy 
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- Na základe vykonaných kontrol a po preskúmaní stavu vo 

vydávaní vnútorných noriem na Meste Trenčín bolo na 

porade prednostu Mestského úradu v Trenčíne dňa 7.7.2003 
iniciované hlavným kontrolórom mesta Trenčín vydanie 

zásad, ktoré by upravovali vydávanie vnútorných noriem a 
ich zverejňovanie v internom informačnom systéme mesta 

Trenčín 
 

Sťaţnosti 

Útvar kontroly hlavného kontrolóra a mestské príspevkové 
a rozpočtové organizácie sa pri evidencii a vybavovaní sťaţ-

ností a petícií riadili Zásadami postupu pri prijímaní, evi-
dovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťaţností fyzic-

kých osôb a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií 

v podmienkach samosprávy mesta Trenčín, ktoré schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 41 v roku 

1999. 
V roku 2003 bolo na útvare kontroly hlavného kontrolóra, 

v centrálnej evidencii zaevidovaných spolu 29 sťaţností a 8 

petícií, čo predstavovalo v porovnaní s  rokom  2002  pokles o 
21 sťaţností a  pokles petícií o jednu. Z uvedeného počtu zae-

vidovaných sťaţností bola jedna sťaţnosť v súlade s § 9 záko-
na č. 152/1998 Z.z. o sťaţnostiach, resp. článku 4 ods. 4) 

”Zásad” odstúpená Stavebnému bytovému druţstvu v Tren-

číne, ako orgánu vecne a miestne príslušnému na vybavenie. 
Avšak po následnom upresnení a miestne príslušnému na 

vybavenie. Avšak po následnom upresnení a skonkretizovaní 
poţiadavky zo strany sťaţovateľa, bola táto sťaţnosť riešená 

Mestskou políciou v Trenčíne. Bola vyhodnotená v neopod-

statnených sťaţnostiach. Anonymná sťaţnosť obyvateľov na 
chov ošípanej pri rodinnom dome bola odstúpená bez 

sledovania Regionálnej veterinárnej správe v Trenčíne v súla-
de s uvedeným paragrafom. 
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Z hľadiska opodstatnenosti boli priamo vybavené sťaţnosti 

v  počte 26 kvalifikované nasledovne: 

- 12  opodstatnených 
- 14  neopodstatnených 

 

Podľa vecného hľadiska opodstatnené sťaţnosti sme-

rovali na : 
 Mestský úrad Trenčín –  8 sťaţností 

 Mestskú políciu v Trenčíne  - 2 sťaţnosti 

 Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. – 2 sťaţnosti 
Neopodstatnené sťaţnosti smerovali na : 

■ Mestský úrad Trenčín –  7 sťaţností 
■ Mestskú políciu v Trenčíne – 4 sťaţnosti 

■ Spoločnosť Tebys, s r.o. Trenčín – 2 sťaţnosti 

■ Školské zariadenia Mesta Trenčín, m.r.o. – 1 sťaţnosť 

 

Riešenie petícií 
Na útvare kontroly bolo v roku 2003 zaevidovaných v cen-

trálnej evidencii osem petícií. Z uvedeného počtu boli prvé 

dve petície podané predčasne z nasledovného dôvodu: 

- petícia proti výstavbe 11 boxov garáţí  
Mesto Trenčín si k riešeniu petície vyţiadalo stanovisko 
prednostky Okresného úradu v Trenčíne. Tento orgán vydal 

rozhodnutie o zastavení stavebného konania dňa 22.1.2003 

z dôvodu nedoplnenia návrhu na vydanie územného rozhod-
nutia v určenej lehote zo strany navrhovateľa. 

- petícia proti spracovávaniu odpadu firmou FOMPEX  

s. r.o.  
Odbor ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčíne 

vykonal miestne zisťovanie a preverenie stavu uvedenej 
veci, avšak firma FOMPEX , s.r.o. nevykonávala ţiadne 

stavebné úpravy ani inú činnosť v rozsahu stavebného 
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zákona. V areáli závodu vykonávali čistenie a odvoz 

odpadu. 

Petície občanov mesta Trenčín, v ktorých podpismi 
podporili nasledovné tri  body : 

1. Ţiadame primátora mesta Trenčín, aby presadzoval záujmy 
občanov nášho mesta Trenčín. 

2. Nesúhlasíme so zbúraním novo – rekonštruovaného histo-

rického objektu mestskej plavárne a s výstavbou rýchlo-
dráhy stredom nášho mesta, ktorá negatívne ovplyvní 

vzhľad, ţivotné prostredie a bezpečnosť obyvateľov mesta. 
3. Nesúhlasíme s likvidáciou športových areálov v meste 

a ţiadame o podporu mesta pre rozvoj mládeţníckeho 

športu, najmä najpopulárnejších a najúspešnejších športov – 
hokeja a futbalu. 

Tieto petície boli predmetom rokovania mimoriadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 2.6.2003, 

ktoré prijalo uznesenie č. 70. Nakoľko do zákonom stanovenej 

lehoty neboli známe stanoviská príslušných orgánov verejnej 
správy, ktoré Mesto Trenčín oslovilo. Preto primátor mesta 

Trenčín oznámil predsedovi petičného výboru predĺţenie 
lehoty na vybavenie petície  o ďalších  30 dní.  

Listom zo dňa 10.07.2003 primátor mesta Trenčín oznámil 

predsedovi petičného výboru skutočnosť, ţe petíciu nebolo 
moţné uspokojivo vybaviť v predĺţenej lehote vzhľadom na 

nedoručené (i po urgencii) stanovisko Trenčianskeho samo-
správneho kraja a toto spolu s ostatnými nemohlo byť 

predloţené mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa konalo dňa 

30.6.2003. 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 

18.12.2003 bola uznesením č. 193 zriadená komisia pre 
posúdenie postupov modernizácie ţeleznice, schválený Štatút 

komisie pre posúdenie postupov modernizácie ţeleznice a 
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v bode 3 uvedeného uznesenia bola zvolená komisia zastúpená 

poslancami a odborníkmi. Mestské zastupiteľstvo v uznesení 

č. 194 v Trenčíne k návrhu na zmenu Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru 

Trenčín v bode 1) ţiada príslušné orgány Mesta Trenčín, 
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Ţeleznice Slo-

venskej republiky, aby modernizácia ţelezničnej trate bola 

riešená v súlade s platnými európskymi normami v oblasti 
ţivotného prostredia, historicko-pamiatkovej ochrany a majet-

kovoprávnych noriem. 

Nevyhovené bolo nasledovným petíciám: 

- Petícii, v  ktorej občania Trenčína, časť Sihoť  ţiadali 

prehodnotenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne č. 224 zo dňa 28.11.2002, ktoré sa týkalo predaja 

pozemkov za účelom výstavby a prevádzky tenisových 
kurtov. Výbor mestskej časti Sever na svojom zasadnutí 

neodporučil vyhovieť predmetnej petícii. Odbor ţivotného 

prostredia Mestského úradu v Trenčíne vo svojom sta-
novisku uviedol, ţe stavba je v súlade s územným plánom 

sídelného útvaru Trenčín.  

- Petícii, v ktorej obyvatelia Domova penziónu pre dô-

chodcov na Lavičkovej ulici v Trenčíne vyjadrili nes-

pokojnosť so zvyšovaním úhrady za bývanie a zaopatrenie 
v tomto penzióne, schválenej vo Všeobecnom záväznom 

nariadení Mesta Trenčín č. 10/2003. V odpovedi primátora 
mesta Trenčín bolo konštatované, ţe obyvatelia zariadenia 

sa podieľajú na prevádzkových nákladoch len jednou 

tretinou z celkových nákladov vynaloţených z rozpočtu 
Mesta Trenčín a schválená výška úhrad za poskytované 

sluţby bola primeraná v porovnaní s výškou úhrad v podob-
ných zariadeniach v iných mestách na území Slovenskej 

republiky.  
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- Petícii za zachovanie Základnej školy na Študentskej 

ulici v Trenčíne – Na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne bola predloţená dňa 18.12.2003, ktoré prijalo 
uznesenie č. 195 a pod bodom 2 a) zrušilo Základnú školu 

na Študentskej ulici ku dňu 31.7.2004 s tým, ţe ţiaci 
futbalových tried môţu pokračovať na Osemročnom špor-

tovom gymnáziu a programovo blízkych školách.  

- Petícii proti navrhovanému zrušeniu Základnej školy na 
Východnej ulici v Trenčíne – Na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne dňa 18.12.2003 bolo prijaté 
uznesenie č. 195 ku Koncepcii školstva v meste Trenčín 

s tým, ţe v bode 1 pod písmenom b) schválilo zlúčenie 

Základnej školy Novomeského ulica, Základnej školy  Sara-
tovská ulica a Základnej školy Východná ulica do jednej 

Základnej školy Ladislava Novomeského ku dňu 1.8.2004. 

Vyhovelo sa Petícii rodičov proti zrušeniu Materskej 

školy na Gagarinovej ul. v Trenčíne. Listom primátora Mes-

ta Trenčín bolo zástupcovi rodičov oznámené, ţe pre školský 
rok 2003/2004 bude Materská škola na Gagarinovej ulici 

v Trenčíne fungovať naďalej, avšak v najbliţšom období bude 
nevyhnutné pristúpiť k redukcii počtu materských škôl na úze-

mí mesta Trenčín. 

Ostatné podania a návštevy na útvare kontroly 
Útvaru kontroly bolo v roku 2003, okrem sťaţností 

zaevidovaných v centrálnej evidencii, doručených ďalších 24 
podaní, ktoré nespĺňali náleţitosti sťaţnosti. Útvar kontroly  

tieto podania odstupoval na vybavenie príslušnému odboru, 

oddeleniu Mestského úradu v Trenčíne, inému kompe-
tentnému orgánu alebo boli vrátené pisateľom s odporučením, 

kde  majú poţadovať ich vybavenie. 

Predmetné podania sa týkali napríklad : 
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- devastácie  bytového a domového fondu zo strany nájom-

níkov bytov,  

- ţiadosti o znovu zavedenie časových lístkov v mestskej hro-
madnej doprave, 

- neohlásených stavebných úprav v spoločných priestoroch 
domu,   

- narušených susedských vzťahov,   

- stanoviská k vybraným poloţkám v rozpočte mesta Trenčín,  
- námietky voči vyrubenému miestnemu poplatku za zber,  

- námietky na prepravu a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu,  

- podnety na vykonanie kontroly vo  firme s ručením obme-

dzeným,  
- nesúhlas s uzatvorením základnej školy (2x),  

- preskúmanie súladu všeobecne záväzného nariadenia s Ob-
čianskym zákonníkom,   

- odvolania proti vydaniu kolaudačného rozhodnutia,  

- nesúhlas s uloţenou blokovou pokutou zamestnancami 
mestskej polície,  

- nespokojnosť s postupom Spoločného obecného úradu 
v Trenčíne,  

- nedodrţanie podmienok pri stavebných úpravách bytu,  

- zrušenie  ihriska umiestneného blízko bytovky,  
- námietky proti postupu správcu dane a podobne.  

V roku 2003 navštívilo útvar kontroly 39 občanov, z toho 
piati po dvakrát a s tromi bol spísaný záznam. S prvou ob-

čiankou, ktorá navštívila útvar kontroly dňa 3. januára 2003 

bol spísaný záznam a problematika bola ďalej riešená ako 
sťaţnosť prostredníctvom odboru investícií Mestského úradu v 

Trenčíne. Záznam bol spísaný aj s občanom, ktorý poukazoval 
na nadmernú hlučnosť spôsobenú ţivou hudobnou produkciou 

a nedodrţiavanie záverečných hodín v prevádzke „U Bradáča“ 

a daná problematika bola následne riešená ako sťaţnosť 
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Mestskou políciou v Trenčíne. V štyroch prípadoch sa boli 

občania informovať na postup pri zostavovaní petície a bol im 

poskytnutý výklad aj fotokópia zákona o petičnom práve. 
Ostatní občania  poţadovali napríklad : 

- informácie ako prinútiť vlastníkov bytov v obytnom dome, 
aby si plnili upratovacie povinnosti spoločných priestorov 

domu,  

- ako postupovať proti podnikateľovi, ktorý si v reklamných 
letákoch uvádza ich adresu podnikania,  

- ako postupovať pri narušených susedských vzťahoch,  
- riešenie chovu nadmerného mnoţstva exotických vtákov u 

suseda a ich hlučnosť od skorých ranných hodín,  

- vo veci nespokojnosti s určenou výškou ceny za nebytové 
priestory a podobne.  

Poţiadavky uvedeného charakteru boli vybavené bez 
nároku na písomnú odpoveď, resp. boli odporučení na 

príslušný orgán, ktorý ich poţiadavky rieši. 

 

Sťaţnosti na činnosť mestských príspevkových a roz-

počtových organizácií 
V roku 2003 zaevidovali v Mestskom hospodárstve 

Trenčín, m.p.o. tri sťaţnosti. Všetky tri boli opodstatnené. 

Trenčianska kultúrna a programová agentúra, m.p.o. 
prijala a vybavovala v roku 2003 dve sťaţnosti ohľadne 

distribúcie dvojtýţdenníka Info. Sťaţnosti boli vyhodnotené 
ako opodstatnené a sťaţovateľom boli zaslané osprave-

dlňujúce listy riaditeľa TKPA, m.p.o. s tým, ţe boli prijaté 

opatrenia, aby sa nedostatky v distribúcii neopakovali. 
V mestskej príspevkovej organizácii Správa mestských lesov 

Trenčín a v mestských rozpočtových organizáciách Sociálne 

sluţby mesta Trenčín a Školské zariadenia mesta Trenčín 

v roku 2003 nezaevidovali ţiadnu sťaţnosť.  
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 Prednosta Mestského úradu v Trenčíne 

1) Funkciu prednostu Mestského úradu v Trenčíne vykoná-

val do 30. októbra 2003 Ing. Miroslav Velčko. Po tomto 

termíne bola poverená vykonávaním tejto funkcie JUDr. 

Iveta Orgoníková. Prednosta úradu bol zamestnancom 

Mesta Trenčín. 
2) Prednosta Mestského úradu v Trenčíne zodpovedal za 

svoju činnosť primátorovi mesta Trenčín. 

3) Prednosta Mestského úradu v Trenčíne plnil tieto úlohy : 
- riadil, organizoval a kontroloval činnosť úradu a ním 

spravovaného majetku, pričom uplatňoval tieto prin-
cípy : 

1. riadenie spolupráce odborov a oddelení pri výkone 

ich činností najmä v otázkach, ktoré patria do právo-
moci dvoch, alebo viacerých odborov a oddelení; 

2. koordinovanie stanovísk; 
3. riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh 

vedúcich odborov a oddelení; 

- zodpovedal za zostavenie návrhu rozpočtu mesta 
Trenčín, sledoval a zodpovedal za jeho čerpanie 

a plnenie; 
- kontroloval a zodpovedal za hospodárne vyuţívanie 

finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta 

Trenčín;  
- spolupracoval s ostatnými úradmi a inými subjektami;  

- bol oprávnený konať vo veciach obchodných, admi-
nistratívno-právnych, ktoré sa týkali Mestského úradu 

v Trenčíne, pokiaľ neboli právnymi predpismi, Štatú-

tom mesta Trenčín alebo organizačným poriadkom 
zverené primátorovi, zástupcovi primátora, prípadne 

iným zamestnancom mesta Trenčín; 
- zodpovedal za skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry a 

vzdelávanie zamestnancov mesta Trenčín; 
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- vykonával v súčinnosti s primátorom Mesta Trenčín 

základné práce na úseku obrany štátu, civilnej ochrany 

a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, vyplývajúce 
pre mesto Trenčín z príslušných právnych predpisov; 

- zúčastňoval sa na zasadnutiach mestského zastupi-
teľstva a mestskej rady s hlasom poradným; 

- podpisoval spolu s primátorom mesta Trenčín zápis-

nice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej 
rady; 

- Bol oprávnený navrhovať primátorovi mesta Trenčín 
riešenie pracovno-právnych a mzdových vzťahov 

týkajúcich sa mestského úradu; 

- Bol správnym orgánom v zmysle zák. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v administratívnoprávnych vzťahoch 

v oblasti obchodu a sluţieb, sociálnych a bytových 
vecí, vo veciach miestnych a účelových komunikácií 

a ţivotného prostredia v rozsahu vyplývajúcom pre 

mesto Trenčín z príslušných právnych predpisov na 
základe písomného splnomocnenia primátora mesta 

Trenčín, bol správnym orgánom pri výkone samo-
správnych funkcií v zmysle §4 ods. 3 zák. č. 369/1990 

a bol oprávnený zastupovať mesto Trenčín ako 

účastníka v správnych konaniach uskutočňovaných 
v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, so 
všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi 

z týchto úkonov pre mesto Trenčín. 

4) Prednosta úradu plnil aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloţilo 
mestské zastupiteľstvo a primátor v súlade s platnou 

právnou úpravou; 
5) Výkonným orgánom prednostu bol sekretariát pred-

nostu, ktorý je v jeho priamej riadiacej pôsobnosti a 

zabezpečoval najmä : 
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a) evidenciu korešpondencie prednostu úradu a zástupcu 

primátora; 

b) administratívne práce, dennú poštu úradu, tlač; 
c) vyhotovoval záznamy z pracovných porád a rokovaní 

prednostu úradu a zástupcu primátora; 
d) viedol termínovník rokovaní, porád, pracovných 

stretnutí a návštev prednostu úradu a zástupcu 

primátora; 
e) organizoval styk s občanmi; 

f) sledoval plnenia úloh vedúcich odborov a oddelení 
úradu. 

g) V priamej riadiacej pôsobnosti prednostu úradu boli : 

odbory : 
- ekonomický  

- právny  
- ţivotného prostredia 

- investícií 

- architektúry 
samostatné oddelenia : 

- práce a mzdy a personalistiky 
- automatizovaného informačného systému  

- spoločenských vzťahov 
 

 

 

 Mestská polícia Trenčín 

Mestská polícia bola poriadkovým útvarom mesta Trenčín 
zriadeným mestským zastupiteľstvom na čele s náčelníkom 

Mgr. Františkom Orsághom. Mestská polícia pôsobila pri 
zabezpečovaní mestských  vecí verejného poriadku, ochrany 

ţivotného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčín, z uznesení 
obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta 

Trenčín. 
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     V roku 2003 Mestská polícia v Trenčíne vykonávala 

činnosť v zmysle Zák. č. 564/91 Zb. , kde boli úlohy plnené 
cca na 65 - 70% z dôvodu personálneho obsadenia resp. 

nedostatku síl na zabezpečenie poţiadaviek, ktoré boli na nás 
kladené zo strany občanov, poslancov ako aj predstaviteľov 

Mestského úradu v Trenčíne . 

Personálne obsadenie  
K 1. januáru 2003 na Mestskej polície v Trenčíne bolo 

personálne obsadenie 34 policajtov a jeden administrátor. 
V priebehu roka 2003 došlo k viacerým zmenám. V mesiaci 

február a apríl 2004 došlo rozviazaniu pracovného pomeru s 

dvoma policajtmi. V jednom prípade šlo o hrubé porušenie 
pracovnej disciplíny a v druhom prípade šlo o nesplnenie 

zákonnej podmienky pre výkon sluţby na nosenie sluţobnej 
zbrane. V mesiaci máj a jún 2003 došlo k doplneniu stavu na 

34 policajtov. 30. júna 2003 bol uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 77 navŕšený stav o 8 policajtov, z ktorých 
dvaja boli vyčlenení ako parkovacia sluţba a jeden policajt bol 

zaradený na funkciu preventistu kriminality.   

Systém a výsledok činnosti mestskej polície 

     Zamestnanci Mestskej polície v Trenčíne pracovali 

v dvojzmennej nepretrţitej dobe a to denná sluţba od 7.
00

 hod. 
do 19.

00
 hod. a nočná sluţba od 19.

00
 hod. do 7.

00
 hod.  

Pracovisko mestskej polície na sídlisku Juh bolo v roku 2003 
dočasne zrušené, nakoľko tam boli vyčlenení len dvaja 

policajti a ich činnosť a pokrytie sluţieb bolo nedostatočné, 

kde kontakt medzi občanom a policajtom bol neúčinný. Ako 
dočasné náhradné riešenie bolo zabezpečené tak, ţe  inšpektori 

mestskej polície v dennej a nočnej dobe vykonávali obchádz-
kovú činnosť nepravidelnými obchôdzkami  aj na úkor centra 

a iných priľahlých častí mesta Trenčín. 

     Počas hodnoteného obdobia zamestnanci mestskej polície 
zistili a prejednali 5353 priestupkov, z ktorých bolo blokovo 
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na mieste riešených 3486 vyčíslené pokutami v hodnote 

969.900 Sk, pohovorom a iným spôsobom. 
Porovnanie roka 2002 s rokom 2003 : 

rok počet zistených 

priestupkov 

počet blokových 

konaní 

výšky pokuty 

2002 3.051 754 217.900,- Sk 
2003 5.353 3.486 969.000,- Sk 

rozdiel + 2.302 2.732 751.100,- Sk 

 

Príslušníci mestskej polície sa 38 krát zúčastnili ako 
nezúčastnené osoby na domových prehliadkach v zmysle 

trestného poriadku s Policajným zborom Slovenskej republiky. 

V zmysle občiansko-súdneho poriadku bolo vykonaných 724 
doručení (súdnych rozhodnutí, zistenia pobytov a podobne). 

Riešilo sa 1.378 udalostí (podnetov od občanov, inštitúcii, 
organizácii, ktoré sa týkali určitého diania v meste). Mestská 

polícia počas celého roka 2004 zabezpečovala verejný po-
riadok na všetkých kultúrnych a spoločenských akciách 

(Pohoda, návštevy vládnych delegácii, trhy, oslavy Nového 

roka, zábavy, predvádzanie akcií firiem, atď.), ako aj na 
športových akciách realizovaných v meste Trenčín, majstrov-

stvá Slovenskej republiky v zápasení, v cyklistike, Silák roka,  
Majstrovstvá sveta v silovom trojboji, Mars super liga, Extra 

liga, rôzne podujatia v Kultúrnom a metodickom centra Oz-

brojených síl Slovenskej republiky a atď. Pri týchto akciách 
nedošlo k váţnejšiemu narušeniu verejného poriadku a všetky 

priestupky boli riešené operatívne na mieste. 
Pripravil sa nový systém výkonu sluţby tak, ţe boli spra-

cované karty úsekov, podľa ktorých sa mesto Trenčín roz-

delilo na 9 hlavných úsekov s niekoľkými pod úsekmi, kde by 
sa mali čo najviac zdrţiavať zamestnanci mestskej polície 

a riešiť problematiku daného úseku priamo na mieste, zbierať 
informácie od občana o nedostatkoch týkajúc sa konkrétnych 

mestských častí. Tým by sa dalo operatívne reagovať na 

vzniklé nedostatky a ich odstránenie a taktieţ  by policajt 
získal dobrú osobnú a miestnu znalosť, čo je základným 
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predpokladom úspešnej práce zamestnanca mestskej polície. 

V konečnom dôsledku  by sa vylepšila dôvera občan – 
policajt, pričom by u občana nastal zvýšený pocit bezpečnosti. 

Školenia a vzdelávanie 

     Náčelník mestskej polície jedenkrát za tri mesiace zvolával 
poradu, kde sa hodnotila činnosť za uplynulé obdobie, pri-

pomienkovali sa nedostatky, ktoré boli zistené a navrhli sa 
riešenia ako sa musia v budúcnosti s problémom vysporiadať. 

Vykonali sa preškolenia aktuálnych zákony, všeobecne 

záväzných nariadení, aby činnosť zamestnancov mestskej 
polície bola bez problémová. Taktieţ sa prizývali odborníci na 

výklad niektorých činností, aby sa osvojili pojmy z dopravy 
(dopravný inţinier z Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

Slovenskej republiky), policajt  z úseku zbraní a streliva a pod. 

Zamestnanci mestskej polície sa samo vzdelávali. Ich nado-
budnuté vedomosti preukazujú v písomných testoch zame-

raných na  odbornú spôsobilosť, na zákon o obecnej polícii, 
priestupkový a trestný zákon a zákon o premávke na 

pozemných komunikáciách. Krátke porady sa vykonávali  
kaţdý deň pred nástupom do sluţby, v ktorých sa spoločne 

operatívne hodnotil predchádzajúci deň (zvodka – situačná 

správa) a pokiaľ sa zistili nedostatky príjmu boli patričné 
opatrenia. Po tomto úkone sa vykonávalo rozdelenie hliadok 

s konkrétnymi úlohami na príslušných stanovištiach a daný 
deň. 

Spolupráca s inými organizáciami. 

     Najčastejšia spolupráca bola vyvíjaná medzi Mestskou 
políciou Trenčín a Okresným oddelením Policajného zboru 

Slovenskej republiky v Trenčíne a to hlavne pri spoločných 
zákrokoch alebo úkonoch v zmysle priestupkového zákona 

alebo trestného poriadku, ako aj s Okresným riaditeľstvom 

Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne, s Doprav-
ným inšpektorátom Policajného zboru Slovenskej republiky v 

Trenčíne a Úradom justičnej a kriminálnej polície v Trenčíne. 
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Dobrá spolupráca sa dá hodnotiť s odborom všeobecnej 

a vnútornej správy Okresného úradu v Trenčíne, jeho pries-
tupkovým oddelením pri metodickej pomoci.   

Preventívno-výchovná činnosť 
     Počas hodnotiaceho obdobia Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne schválilo projekt preventívno-výchovnej činnosti 

v boji proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti pod 
názvom „Bezpečné mesto Trenčín“. Tento projekt nielen 

analyzoval bezpečnosť v Trenčíne, ale dával návod, ako 
pokračovať v tejto oblasti do budúcna. Za uplynulý rok sa 

Mestská polícia v Trenčíne podieľala na prevencii hlavne 

medzi ţiakmi základných škôl, študentmi odborných učilíšť, 
a to hlavne prednáškovou činnosťou. Od zriadenia funkcie 

preventistu pre kriminalitu (1. augusta 2003) bolo do 31. de-
cembra 2003 vykonaných 50 prednášok a besied na základ-

ných a stredných školách z rôznych tém. Na prvom stupni 

základných škôl sa prednášala dopravná výchova. Na druhom 
stupni a na stredných školách sa prednášala kriminalita 

mládeţe z trestno-právneho procesu, drogová závislosť- 
alkoholová, mäkké a tvrdé drogy, mládeţ ako obeť násilnej 

a majetkovej trestnej činnosti, ako aj páchateľ trestnej 

činnosti.       
     Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 

na svojom koncoročnom zasadaní roka 2002 schválila rozší-
renie kamerového systému v meste Trenčín na rok 2003 , kto-

rý bol financovaný zo štátneho rozpočtu v sume 1.000.000 Sk. 

Za uvedenú sumu bol zriadený retrandačný stoţiar na 
Trenčianskom hrade, z ktorého sa éterom  šíry signál na 

príslušné kamery. Taktieţ bol vybudovaný stoţiar na Mlá-
deţníckej ulici, na ktorom je nainštalovaná kamera s nočným 

videním. Od spustenia prevádzky uvedenej kamery sa zníţil 

počet odcudzení motorových vozidiel ako aj ich vykrádanie. 
Predmetné miesto bolo vytipované z dôvodu, ţe na Mlá-
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deţníckej ul. dochádzalo v rámci mesta Trenčín najčastejšie 

a v najväčšom rozsahu k páchaniu trestnej činnosti.  

Stav verejného poriadku 

 Stav verejného poriadku je hodnotený kladne vzhľadom 
k daným moţnostiam súčastnej legislatívy (Zák.564/91 Zb. 

o obecnej polícii) a taktieţ k personálnemu a technickému 

zabezpečeniu Mestskej polície Trenčín. 
 

Štatistika spáchaných priestupkov  
za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003  

 

   Riešené  

druh priestupku pokuty v Sk počet iné výška pokuty 

§22 cyklisti 98 59 39 5900 
§22 D56a (nákl.vozid lá) 13 6 7 2600 

§22 jazda na červenú 8 1 7 4600 

§22 ohrozovanie CP   15 9     6 1100 

§22 park. na prechode pre 

chodcov 
7 0 7 2300 

§22 park. na vyhradenom 

mieste pre ZŤP 
68 19 49 13700 

§22 parkovanie na chodníku  
222 85 137 27600 

§22 parkovanie na V13 138 41 97 30000 

§22 parkovanie v kriţovatke 
40 12 28 8400 

§22 pešia zóna 896 317 579 65200 

§22 porušenie DZ  B1  475 101 356 91400 

§22 porušenie DZ  B2 82 12 70 31700 

§22 porušenie DZ B23 6 3 3 1500 

§22 porušenie DZ B3 616 59 557 167800 

§22 porušenie DZ B30  75 21 54 14600 

§22 porušenie DZ  B31 893 197 696 81900 

§22 porušenie DZ D5 /nákl. 

vozidlá/  
5 1 4 1000 

§22 porušenie C2 74 17 57 16000 

§22 prekáţka v CP 33 12 21 6100 

§22 porušenie C4b  3 0 3 1100 

§24 úsek podnikania  40 9 31 10300 

§30 alkoholizmus  1 1 0 0 

§45 ochrana ţiv. prostr. 40 24 16 4100 

§471/a neuposlúchnutie 

výzvy verej. činiteľa  
6 3 3 300 

§47/1b rušenie nočného 

kľudu 
178 118 60 9900 

§47/1c verej. pohoršenie 264 215 49 8700 

§47/1d znečist. verej. 

priestr., plagátovanie 
46 30 16 5400 

§47/1e poškod. orientač. 

zariadenia  
5 5 0 0 

§47/1g poškod. verej. 

priestranstva 
28 22 6 2300 

§48 chov zvierat  31 30 1 200 
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§48 podomový predaj 31 11 20 9900 

§48 zákon o odpadoch 6 4 2 700 

§48 VZN 12/98 trhoviská 1 0 1 200 

§48 VZN 2/97 parkovné 

poplatky 
82 74 8 1100 

§48 VZN 2/98 podnikanie  44 23 21 9400 

§48 VZN 3/02 chov psov 7 7 0 0 

§48 VZN 3/97 vraky  3 3 0 0 

§48 VZN 4/01 o odpadoch 5 5 0 0 

§48 VZN 6/91 čistota 3 1 2 300 

§48 VZN 7/91 štatút zelene 
58 10 48 8800 

§49 obč. spolunaţívanie  115 104 11 3700 

§50 prot i majetku  443 163 280 104300 

iné / strata dokladov,.../  82 74 8 1100 

trestný čin 13 13 0 0 

S p o l u 5353 1927 3426 969000 

                                     

 

Doručovanie súdnych zásielok  :   724  
Počet denných udalostí          : 1378   

 

 

Štatistika riešenia priestupkov  

za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2003 
 

Druh priestupku Počet Iné  Pokuta Pokuty (Sk) 
bloková pokuta 3371 0 3371 938300 
bloková pokuta - šekom 156 100 56 30700 

nahlásené 9 9 0 0 

odloţené 9 9 0 0 

ostatné 69 69 0 0 

pohovorom 1365 1365 0 0 

postúpené 245 245 0 0 

začaté objasňovanie 75 75 0 0 

S p o l u 5353 1927 3427 969000 

 
                           

 

 Mestský úrad Trenčín, odbor ekonomický 

Odbor ekonomický riadil vedúci odboru Ing. Ľubomír 

Štefánik, ktorý bol zároveň zástupcom a priamo podriadený 
prednostovi Mestského úradu v Trenčíne. Štruktúra 

ekonomického odboru : 

 oddelenie finančné 

 oddelenie mestských organizácií 

 oddelenie daní a poplatkov 
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 oddelenie obchodu a sluţieb 

 oddelenie vnútornej správy 

Vedúci ekonomického odboru bol oprávnený v mene 
správcu dane vykonávať všetky právne úkony, vrátane 

podpisového práva vo veciach nároku správcu dane a 
príslušných Všeobecne záväzných nariadení  Mesta Trenčín. 

 

 oddelenie finančné 
Finančné oddelenie bolo jedným z oddelení organizačne 

začlenených do ekonomického odboru Mestského úradu v 
Trenčíne. Medzi hlavné činnosti oddelenia v roku 2003 patrilo 

vypracovanie návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2004 a 

zmeny rozpočtu na rok 2003, štvrťročné vyhodnotenia plnenia 
rozpočtu a vedenie účtovníctva. 

V rámci účtovnej evidencie oddelenie evidovalo platby 
za odpredané byty vo vlastníctve mesta, za miestne dane, 

miestne poplatky, správne poplatky a iné, viedlo agendu 

nedokončených investícií, realizovalo nakladanie s voľnými 
finančnými zdrojmi vo forme termínovaných vkladov a 

finančných operácií na peňaţnom trhu, viedlo agendu 
poistných zmlúv na zdruţené poistenie, poistenie proti 

ukradnutiu a pre prípad úmyselného poškodenia majetku, 

havarijné a zákonné poistenie motorových vozidiel a ďalšie 
činnosti. 

 
Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003 

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003 bol schválený 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 259 dňa 
28.11.2002. V priebehu roka 2003 boli na rokovaniach 

mestského zastupiteľstva schválené tri zmeny rozpočtu a to : 

 uznesením č. 25 dňa 10.3.2003, 

 uznesením č. 122 dňa 25.8.2003, 

 uznesením č. 149 dňa 27.10.2003.  
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Hospodársky výsledok mesta Trenčín k 31. decembru 

2003 vyplývajúci z rozdielu medzi príjmovou a výdavkovou 
časťou rozpočtu, vrátane príjmov a výdavkov mestských 

rozpočtových a príspevkových organizácii, prijatých úverov, 
prevodov z mimo rozpočtových fondov, splácania domácej 

istiny a hospodárskeho výsledku Spoločného obecného úradu 

v Trenčíne predstavoval čiastku vo výške 52.318 tis. Sk oproti 
plánovanému hospodárskemu výsledku vo výške 38.000 tis. 

Sk. Beţný rozpočet mesta predstavoval k 31. decembru 2003 
prebytok vo výške 19.206 tis. Sk, kapitálový rozpočet bol v 

schodku 3.309 tis. Sk. Dosiahnutá výška hospodárskeho 

výsledku bola ovplyvnená predovšetkým realizovanými 
kapitálovými príjmami v roku 2003 vo výške 114.442 tis. Sk a 

skutočnou výškou záväzkov, ktoré k 31.12.2003 predstavovali 
sumu 12.836 tis. Sk. 

Plnenie rozpočtu mesta Trenčín k 31. decembru 2003 

v členení na beţné príjmy, kapitálové príjmy, beţné výdavky, 
kapitálové výdavky a beţný rozpočet, kapitálový rozpočet – 

sumarizácia uvádza nasledujúca tabuľka : 
 

                           Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2003   

  Rozpočet 

rok 2003 

Skutočnosť 

k 

31.12.2003 

 Bežné príjmy   

100 Daňové príjmy  232 813 221 464 

200 Nedaňové príjmy  89 280 83 896 

 Sociálne sluţby mesta Trenčín 3 505 4 982 

 Domov penzión pre dôchodcov 2 020 2 341 

 Školské zariadenia mesta Trenčín  1 926 1 530 

 Školy a školské zariadenia s  právnou subj. 1 615 1 732 

300 Granty a transfery 234 650 234 718 

 Pohľadávky 6 000 3 070 

 Beţné príjmy s polu: 571 809 553 733 

 Kapitálové príjmy   

200 Nedaňové príjmy  97 800 94 357 

300 Granty a transfery 25 905 20 085 

 Kapitálové príjmy s polu  123 705 114 442 

 Bežné výdavky   

01.1.1.6 Obce 58 736 56 547 

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 610 559 

01.3.3. Iné všeobecné sluţby - matrika 1 155 1 062 
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01.7.0. Transakcie verejného dlhu 11 010 10 970 

02.2.0. Civilná obrana 200 200 

03.1.0. Policajné sluţby - Mestská polícia  14 328 13 756 

03.2.0. Ochrana pred poţiarmi 350 248 

04.2.1.4. Pozemkové úpravy 530 196 

04.2.2. Lesníctvo 6 320 6 320 

04.4.3. Výstavba - Útvar h lavného architekta 7 565 2 659 

04.7.3. Cestovný ruch 420 134 

08.1.0. Rekreačné a športové sluţby 13 583 11 741 

08.2.0. Kultúrne sluţby  16 054 15 115 

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské sluţby 6 215 4 684 

08.4.0. Náboţenské a iné spol.sluţby  445 420 

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 200 199 

05.6.0. Ochrana ţivotného prostredia inde 

neklasifikovaná 

3 300 3 277 

06.3.0. Zásobovania vodou 210 142 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 56 900 51 808 

06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 99 656 98 606 

08.6.0. Rekreačné stredisko 65 88 

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 210 227 

09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované 215 57 

10.7.0. Sociálna pomoc občanom 550 417 

10.2.0.1. Kluby dôchodcov – zariadenia sociálnych sluţieb  400 280 

 Sociálne sluţby Mesta Trenčín m.r.o.  24 319 25 508 

 Školy a školské zariadenia s  právnou 

subjektivitou 

158 859 158 312 

 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.  65 610 65 661 

 Domov penzión pre dôchodcov m.r.o.  5 080 5 334 

 Beţné výdavk y s polu  553 095 534 527 

 Kapitálové výdavky   

01.1.1. Výdavky verejnej správy 12 895 9 333 

03.1.0. Policajné sluţby  1 460 1 459 

04.2.2. Lesníctvo 1 843 1 500 

04.3.6. Energ ia iná ako elektrická  3 364 206 

04.4.3. Výstavba - Útvar h lavného architekta 945 940 

04.5.1. Doprava 12 859 12 050 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 51 51 

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7 171 5 978 

06.1.0. Rozvoj bývania 24 367 18 547 

06.3.0. Zásobovanie vodou 5 426 5 081 

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 45 978 41 754 

08.1.0. Rekreačné a športové sluţby 8 170 7 841 

08.2.0. Kultúrne sluţby  750 626 

08.4.0. Náboţenské a iné spoločenské sluţby  2 950 2 949 

 Sociálne zariadenia mesta Trenčín m.r.o.  2 495 2 235 

 Školské zar. mesta Trenčín m.r.o.-materské školy  5 649 5 521 

 Školy a školské zariadenia s pr.subjekt. 2 025  1 680 

 Kapitálové výdavk y s polu  138 398 117 751 
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Beţný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia 

 Rozpočet  Plnenie  

 rok 2003 k 31.12.2003 

Beţné príjmy spolu 571 809 553 733 

Beţné výdavky spolu 553 095 534 527 

Prebytok beţného rozpočtu  18 714 19 206 

   

Kapitálové príjmy spolu 123 705 114 442  

Kapitálové výdavky spolu 138 398 117 751 

Schodok kapitálového rozpočtu  -14 693 -3 309 

   

Záväzky 7 440 7 430 

   

Príjmy spolu (bežné+kapitálové) 695 514 668 175 

Výdavky spolu  698 933 659 708 

 (bežné+kapitálové+záväzky)   

Prebytok, schodok  -3 419 8 467 

   

Príjmy*  147 227 71 734 

z toho:   

   - Prijaté úvery 95 608 20 115 

   - prevody z mimorozpočtových fondov 51 619 51 619 

Výdavk y*    

z toho:   

    - Splácanie domácej istiny 105 808 29 097 

Prebytok  38 000 51 104 

 

 

- V  zmysle  §   25  ods. 4   zákona   č. 303/1995  Z.z.  o   
rozpočtových   pravidlách v znení  neskorších  predpisov 

boli  súčasťou rozpočtu obce  aj  finančné  operácie , kto-
rými sa vykonávali prevody z mimo rozpočtových peňaţ-

ných fondov obce a realizujú  návratné  zdroje  financovanie 

a ich splácanie. Tieto finančné  operácie  sa uskutočňujú 
mimo  príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Návratnými 

zdrojmi financovania sú zdroje z prijatých úverov, pôţičiek, 
návratných finančných výpomocí a prostriedky z dlhopisov 

emitovaných obcou. 
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Súvaha Mesta Trenčín vrátane mestských rozpočtových a 

príspevkových organizácií mesta k 31. decembru 2003  

 

 

   v tis. Sk 

Uk azovateľ  
Stav k 31. 12. 2003 

brutto korekcia netto 

1.   Dlhodobý nehmotný majetok 22 808 19 324 3 484 

2.   Dlhodobý hmotný majetok 4 479 145 628 489 3 850 656 

3.   Dlhodobý finančný majetok 273 829 0 273 829 

4.   Zásoby 8 262 0 8 262 

5.   Pohľadávky  46 293 0 46 293 

6.   Finančný majetok 112 322 0 112 322 

7.   Poskytnuté návratné finančné výpomoci  0 0 0 

8.   Náklady rozpočtových organizácií 76 587 0 76 587 

Aktíva celkom 5 019 246 647 813 4 371 433 

9.   Majetkové fondy     4 000 088 

10. Finančné a peňaţné fondy     39 420 

11. Saldo výdavkov a nákladov     87 767 

12. Saldo príjmov a výnosov     71 114 

13. Zdro je krytia prostriedkov rozpočtového 

hospodárenia     75 057 

14. Dlhodobé záväzky    46 382 

15. Krátkodobé záväzky      48 211 

16. Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci      3 352 

17. Prechodné účty pasívne     0 

18. Účet výsled. hosp. beţného účt. obdobia     42 

Pasíva celkom     4 371 433 

 

 

Úverová zaťaţenosť Mesta Trenčín 

          V roku 2003 bola realizovaná reštrukturalizácia 
úverového portfólia mesta, keď boli prefinancované všetky 

existujúce korunové úvery mesta od Dexia banky Slovensko, 
a.s. dlhodobým úverom v EUR s variabilnou úrokovou 

sadzbou 3 mesačný EURIBOR + 0,45% p.a.. Celkovo 

predstavovala nesplatená istina úverov vrátane nesplatenej 
istiny komunálnych obligácií mesta k 31.12.2003 čiastku vo 

výške 119 712 tis. Sk, čo predstavuje zníţenie dlhu mesta na 
medziročnej báze o 8 981 tis. Sk.      
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Splácanie istín z poskytnutých úverov bolo v roku 2003 

realizované podľa úverových podmienok vo výške 29 097 tis. 
Sk. Štruktúru poskytnutých úverov Mestu Trenčín, splatnosť 

úverov, zostatok výšky nesplatenej istiny k 31.12.2002 uvádza 
nasledujúca tabuľka: 

 
 

Úverová 

zmluva 

Poskytnutý 

úver  

v tis. Sk 

Splatnosť 

úveru 

Nesplatená 

istina 

k 31.12.2003 

v tis. Sk 

Splátky 

istiny 

k 31.12.2003 

v tis. Sk 

04/034/97  43 000 11/2005 0 15 964 

04/034/98   19 600 10/2006 0 9 350 

04/014/00    6 200 12/2004 0 3 316 

309/308/2002 *   25 364 03/2032 24 597 467 

04/2042003** 20 115 10/2013 20 115 0 

     

Emisia komun. oblig. 

mesta Trenčín  

99 600 02/2007 75 000 0 

Spolu 114 289   119 712 29 097 

 

 

* Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol mestu Trenčín 
v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru 

schválený vo výške  25 364 tis. Sk, k 31.12.2003 bol 
čerpaný v plnej výške. 

** Úver poskytnutý Dexia bankou Slovensko a.s. vo výške                                 

2 350 000,- EUR 

 

Uznesením č. 198 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvá-
lilo dňa 18.12.2003 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 komunálnych obligácií mesta Trenčín ku dňu 19.12.2003 
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Finančné investície mesta Trenčín k 31.12.2003 
 

  

Počet akcií 

v ks 

Nominálna 

hodnota 

akcie v Sk 

Finančná 

investícia spolu 

%  podiel na 

základnom 

imaní  

Terminál Trenčianska Teplá, a.s.  100 1 000 100 000.00 10,00% 

Spoločnosť Stredné Povaţie a.s.  8 100 000 800 000.00 10,00% 

Povaţská odpadová spoločnosť a.s. 31 100 000 3 100 000.00 30% 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 269 829 1 000 269 829 000.00 36% 

Spolu     273 829 000.00   

 

 oddelenie mestských organizácií bolo je jedným z oddelení 
ekonomického odboru, ktoré zabezpečovalo : 

 koordináciu verejno-prospešných sluţieb na území 
mesta Trenčín,  

 iniciatívu pre nové aktivity,  

 riešilo podnety a sťaţností občanov na výkon 
verejno-prospešných činností, 

 stanovovalo záväzné úlohy a limity finančného plánu 
zriadených mestských príspevkových organizácií – 

Mestské hospodárstvo Trenčín, Trenčianska kultúrna 
a programová agentúra a Správa mestských lesov 

Trenčín, 

 stanovovalo záväzné úlohy a limity finančného plánu 
zriadených mestských rozpočtových organizácií – 

Sociálne sluţby mesta Trenčín a Domov penzión 
dôchodcov,  

 vykonávalo rozbory hospodárskej činnosti mestských 
organizácií, 

 vypracovávalo stanoviská k plneniu finančných plá-
nov a vypracovávalo k ním odborné stanoviská, me-

todicky usmerňovalo účtovníctvo zriadených orga-
nizácií, uskutočňovalo previerky vedenia účtov-

níctva, 
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 pre orgány mesta Trenčín spracovávalo odborné 
stanoviská a návrhy súvisiace so zakladateľskou 

funkciou k mestským organizáciám a zabezpečovalo 

predkladanie všetkých materiálov a podkladov od 
mestských príspevkových organizácií primátorovi a 

mestskému úradu a ich archivovanie, 

 v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niek-

torých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 
vyššie územné celky  prechodom škôl a školských 

zariadení a zariadenia opatrovateľskej sluţby s účin-
nosťou od 1. júla 2002 stanovovalo záväzné úlohy a 

limity finančného plánu týmto zariadeniam. 

 
 

Hodnotenie činnosti mestských organizácií 
 

Mesto Trenčín v súlade s § 4 ods. 3 písm. j zákona                       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 303/1995 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov 
zriadilo uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 57 

zo dňa 27.6.1996 mestskú organizáciu Mestské hospodárstvo 
Trenčín dňom 1.1.1997 ako príspevkovú organizáciu za 

účelom zabezpečovania verejnoprospešných činností. K zme-

ne organizačnej štruktúry došlo k 1.9.2003 kde bol zre-
dukovaný počet odborov zo 6 na 3. Organizácia k  31.12.2003  

zamestnávala 211 zamestnancov vrátane 15 zamestnancov 
mestských kultúrnych stredísk a 5 zamestnancov verejného 
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osvetlenia, ktorí k 31.12.2003 činnosť v organizácií ukončili, 

čo súviselo so zabezpečovaním týchto činností od 1.1.2004 
v iných organizáciách. 

Mestské hospodárstvo Trenčín, mestská príspevková 
organizácia mesta Trenčín v súlade so zriaďovacou listinou 

zabezpečovala v roku 2003 nasledovné hlavné produkty : 

- správu majetku zvereného mestom Trenčín 
- nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu 

- prevádzku a údrţbu verejného osvetlenia, mestských hodín, 
svetelnej signalizácie na kriţovatkách, údrţba mestského 

rozhlasu, vodníka a pitných fontán 

- údrţbu a výsadbu verejnej zelene 
- prevádzkovanie a údrţbu verejných WC  

- prevádzkovanie a údrţbu cintorínov a domov smútku 
- údrţbu miestnych komunikácií (beţná, stavebná a súvislá 

údrţba) 

- zimnú údrţbu miestnych komunikácií 
- inţiniersku a stavebnú činnosť súvisiaca s predmetom 

činnosti 
- opravu a údrţbu motorových vozidiel a mechanizmov 

- likvidáciu havarijných stavov a následkov ţivelných uda-

lostí v rozsahu predmetu činnosti 
- prevádzkovanie útulku pre zvieratá 

- opravu a údrţbu detských ihrísk 
- prenájom nebytových priestorov 

- prevádzku športovísk a plavární 

Hlavným produktom Mestského hospodárstva Trenčín vyja-
dreným v ucelenej podstate bolo zabezpečenie bezpečného, 

estetického a po všetkých stránkach pre ţivot vhodného 
ţivotného prostredia v meste Trenčín (práca, oddych, pre-

prava, čistota, estetika, bezpečie). Okrem uvedených činností 

financovaných z rozpočtu mesta Trenčín, zabezpečovalo 
i práce formou podnikateľských činností, najmä :  

- pohrebné sluţby 



 

 

 

 
40 

- cestnú nákladnú dopravu 

- výrobu, nákup a rozvod tepla 
- elektroinštalačné práce, vrátane montáţe a opráv verejného 

osvetlenia 
- údrţbu a opravu motorových vozidiel 

- údrţbu, opravu pozemných komunikácií 

- prípravu, realizáciu a údrţbu zelene 
- správu a prevádzkovanie trhovísk a príleţitostného trhu 

- výrobu a predaj vencov a kytíc 
- výrobu a predaj záhradníckych potrieb 

- kúpu tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkova-

teľom ţivností v rozsahu voľných ohlasovacích ţivností 
- maloobchod mimo riadnej predajne 

- vykonávanie jednoduchých stavieb 
- vykonávanie dopravných stavieb 

- vykonávanie občianskych stavieb 

- technické zabezpečovanie ozvučenia a osvetlenia pri 
kultúrnych podujatiach a ďalšími aktivitami smerujúcimi 

k zabezpečeniu dostatočného mnoţstva práce pre vyuţitie 
výrobnej kapacity vyjadrenej 211 členným počtom 

zamestnancov organizácie dosiahnutým v priemernom 

prepočítanom počte za rok 2003. 

Výraznou silnou stránkou bola dlhoročná skúsenosť 

personálu a znalosť know-how pri poskytovaní sluţieb 
v oblasti fungovania a rozvoja infraštruktúry mesta Trenčín, 

ktoré boli príleţitosťou pre dosahovanie synergického efektu 

z komplexne poskytovaných sluţieb pre mestskú infra-
štruktúru. Táto synergia sa stávala základom pre najväčšiu 

príleţitosť Mestského hospodárstva Trenčín, a to  komplexné 
riadenie infraštruktúry  mesta Trenčín zo strany zriaďovateľa  

cez jedno centrum. 

Medzi slabšie stránky organizácie moţno priradiť nedos-
tatky v komunikácii a prenose informácií, ktoré sa prejavovali 

do 30.6.2003 v celkovom systéme riadenia procesov organi-
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zácie. Odstránenie tohto nedostatku bola jedna z priorít 

zvýšenia riadiacej činnosti na všetkých úrovniach organizácie 
v roku 2004 od nástupu nového vedenia organizácie. Druhou 

dlhodobou slabou stránkou organizácie bola nejasná kon-
cepcia rozvoja a obnovy mestskej infraštruktúry zo strany 

zriaďovateľa, čo vyvolávalo riziko ţivelného pôsobenia 

organizácie pri zabezpečovaní predmetu činnosti.  

K dôleţitým činiteľom ovplyvňujúcim efektívnosť vyko-

návajúcich činností bolo potrebné priradiť funkčnosť a vý-
konnosť vyuţívanej techniky. V tejto oblasti bolo potrebné 

hľadať jednu z najväčších rezerv v zvyšovaní produktivity 

práce. Nateraz pouţívaná technika v mnohých prípadoch zaz-
namenávala rok výroby 1985 i skôr, čo zvyšovalo finančné 

nároky na jej prevádzkovanie, vyťaţenie opravárenských  
kapacít a ďalšie súvisiace negatíva vplývajúce na rozpočet 

organizácie. Súčasné potreby zabezpečovania nosných  čin-

ností organizácie si nevyhnutne vyţadovali zdroje na obnovu 
techniky zodpovedajúcej oprávneným poţiadavkám občanov 

mesta zabezpečujúcich organizáciou vo väčšine činností. 
Redukovaný pracovný kolektív organizácie sa stal zárukou 

zvyšovania kvality a efektívnosti vo všetkých nateraz vyko-

návaných činností. 

Dosiahnuté výsledky v hlavnej činnosti za rok 2003 sú 

nasledovné : 

 Ukazovateľ  Rozpočet Skutočnosť  %  plnenia 

Náklady 137.726 141.025 102,40 

Výnosy 40.500 43.800 108,10 

Príspevok 105.390 105.390 100,00 

z  toho  : na činnosť 97.226 97.226 100,00 

               na investície 8.164 8.164 100,00 

Hos podársky výsledok                    0                   1  

 

Z celkových plánovaných nákladov na činnosť 137.726 

tis. Sk predstavujú odpisy hmotného investičného majetku 
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a neinvestičného majetku vrátane zostatkovej hodnoty majetku 

vyňatého zo správy organizácie  (odpredaj majetku a odvod 
odpisov do rozpočtu Mesta Trenčín) čiastku  40.365 tis. Sk. 

Čistý finančný príspevok na činnosť organizácie (cash penia-
ze) predstavoval hodnotu 56.861 tis. Sk. Z odvodu do fondu 

reprodukcie zriaďovateľ časť investoval do stavebných akcii 

a na obnovu strojového parku sa neinvestovalo. Dlhodobé 
neinvestovanie do strojového parku organizácie resp. neh-

nuteľností vyvolá v najbliţšej budúcnosti zvýšené náklady na 
činnosť. 

Plánované výnosy na rok 2003 vo výške 40.500 tis. Sk boli 

plnené na 108,15%, t.j. v absolútnom vyjadrení vo výške 
43.800 tis. Sk. 

Za rok 2003 dosiahla organizácia v hlavnom predmete 
činnosti  kladný hospodársky výsledok  vo výške  943,51 Sk, 

v podnikateľskej činnosti pred zdanením vo výške 49.810,99 

Sk.  
Celková priemerná mzda na zamestnanca bola dosiahnutá 

vo výške 10.571,00 Sk. 

Prehľad investičných akcií realizovaných z účelového 

príspevku  Mestského hospodárstva Trenčín v roku 2003  : 

Názov akcie Plán 2003 Skutočnosť  

prefinancovaná 

Skutočnosť  

preinvestovaná 
%  z RP 

Útulok pre psov, Zámostie 332 332 332 100,00 

Fontána na Štúrovom námestí 68 68 68 100,00 

Mestská športová hala 2.973 2.973 2.972 99,97 

Prechod softwarového vybavenia 385 385 384 99,74 

Rozšírenie cintorína JUH 1.116 1.116 1.116 100,00 

Statická doprava 1.995 1.995 1.996 100,05 

Chodník u l. Povaţská  120 120 119 99,17 

Komunikácia na Teheľňou 685 685 686 100,15 

Mestský futbalový štadión – brány 180 180 180 100,00 

Vianočné stánky 310 310 327 105,48 

Spolu 8.164 8.164 8.180 100,20 
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Nedočerpané akcie vo výške 1.714,10 Sk boli vrátené 

zriaďovateľovi, prečerpané investičné akcie boli hradené 
z podnikateľskej činnosti. 

 

Odbor ekonomiky správy majetku a sluţieb 

zabezpečoval úlohy prostredníctvom oddelení so 

zameraním na finančné operácie, oblasť účtovníctva, 
starostlivosť o ľudské zdroje a mzdovú agendu, verejné 

obstarávanie tovarov, sluţieb a prác a vykonávanie 
vnútropodnikovej kontroly. 

 oddelenie správy  majetku  

 Hlavným predmetom činnosti oddelenia bola správa 
majetku zvereného do správy na základe rozhodnutia 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v súlade so zákonom 
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Oddelenie 

nájmu majetku (špecifikom oddelenia je správa objektov 

ochranných stavieb civilnej obrany) zabezpečovalo vyuţí-
vanie obhospodarovaného majetku formou uzatvárania 

nájomných zmlúv s dosahovaním primeranej efektívnosti za 
vyuţívaný majetok, jeho udrţiavanie v potrebnej prevádz-

kyschopnosti. 

 Oddelenie prevádzky kultúrnych stredísk  
Oddelenie zabezpečovalo správu 13 objektov, v ktorých 

sa zabezpečovala činnosť kultúrnych stredísk po zrušení 
bývalého Mestského kultúrneho strediska Trenčín. Hlavným 

predmetom stredísk bola úzka spolupráca s Trenčianskou 

kultúrnou  a programovou agentúrou pri zabezpečovaní a 
organizovaní kultúry pre obyvateľov mesta Trenčín. 

Oddelenie kultúrnych stredísk prevádzkovalo jednotlivé 
kultúrne zariadenia v rámci finančných a technických 

moţností. 

 stredisko športových zariadení    
Oddelenie zabezpečovalo  prevádzku mestskej športovej 

haly, ktorá bola zameraná na športové a kultúrne vyuţitie 
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občanov mesta Trenčín a futbalový štadión, ktorého 

uţívateľom bol Futbalový klub AS Trenčín a.s. na základe 
uzatvorenej zmluvy. Tento nájomca uţíval tieto priestory 

vrátane sluţieb a energií bezplatne. Okrem toho štadión sa 
vyuţíval na atletické podujatia a tréningy atletického klubu 

Osemročného športového gymnázia v Trenčíne. 

 stredisko mestských plavární  
Stredisko zabezpečovalo prevádzku krytej a letnej plavárne 

a prenájom nebytových priestorov. Krytá plaváreň zabez-
pečovala prevádzku plaveckého a detského bazénu, ţenskej 

a muţskej sauny. Subjekty, ktoré boli v nájme zabez-

pečovali prevádzku reštauračných zariadení ako i ďalších 
doplnkových sluţieb ako boli minisqash, fitnes, kozmetika, 

pedikúra, kaderníctvo a relaxačné centrum. 

 

Odbor prevádzky a technických sluţieb  
 dispečing odboru zabezpečoval úlohy pre hladký priebeh 

výkonu činností nosných oddelení odboru. 

 stredisko mestských komunikácií zabezpečovalo stavebnú 
údrţbu chodníkov, komunikácií, vodorovné a zvislé doprav-

né značenie, beţnú údrţbu, strojné ako aj ručné čistenie 

miestnych komunikácií, chodníkov, priestranstiev, hradných 
schodov, umývanie podchodov a autobusových prístreškov. 

Vnútorne bolo stredisko členené podľa činnosti na stavebnú 
údrţbu, beţnú údrţbu a zimnú údrţbu. 

 stredisko verejné osvetlenie zabezpečovalo základnú údrţ-

bu verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, 
mestského rozhlasu, veţových  hodín, údrţbu zábranového 

systému, údrţbu kamerového systému, beţnú údrţbu a pre-
vádzkovanie technologickej časti fontány na Štúrovom 

námestí. Náklady celkom na verejné osvetlenie predsta-

vovali sumu 17.629 tis. Sk, z čoho náklady na elektrickú 
energiu boli vyčíslené vo výške 10.729 tis. Sk. 
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 stredisko cintorínske a pohrebné sluţby zabezpečovalo 

správu cintorínov ako aj správu Domu smútku a pos-
kytovanie pohrebných sluţieb. Správa a údrţba bola vyko-

návaná na všetkých cintorínoch a domoch smútku : 
- cintoríny : mestský cintorín Trenčín - Juh, Záblatie, 

Zlatovce, Istebník – Orechové evanjelický, Biskupice, 

Belá, Kubra, Kubrica, Opatová. 
- domy smútku: Mestský cintorín Trenčín – Juh, Záblatie, 

Zlatovce, Kubra, Opatová. 
- evanjelický a ţidovský cintorín boli v správe príslušnej 

cirkvi. 

 stredisko verejná zeleň, kompostáreň jeho výkon činnosti 
bol zameraný na údrţbu verejnej zelene mesta a v zmysle 

„Protokolu o odovzdaní a prevzatí zelene na území mesta 
Trenčín“, ktorý nadobudol platnosť 2.1.1997. Medzi rozho-

dujúce aktivity moţno zaradiť kosenie a ručné dokášanie 

trávnatých plôch, výţiva a ochrana rastlín, výsadba let-
ničiek, výsadba cibuľovín a dvojročiek, výruby, orezy, jarné 

a jesenné vyhrabávanie, výsadba drevín. Stredisko zabez-
pečovalo obnovu a prevádzkyschopnosť detských ihrísk na 

území mesta Trenčín. 

 stredisko záhrada zameriavalo svoju činnosť najmä na 
dopestovanie poţadovaného mnoţstva a sortimentu kvetov, 

letničiek a drevín pre verejnú zeleň. Tomuto cieľu boli 
podriadené aj ostatné činnosti spojené so zabezpečovaním 

osív a mladej sadby, mladých drevín ako aj hotových 

dopestovaných drevín vhodných k výsadbe. 
 stredisko dopravy, zásobovania a dielní zabezpečovalo 

sledovanie a vyhodnocovanie prevádzkovanej techniky 
a mechanizačných prostriedkov organizácie. Spravovalo 

skladové hospodárstvo, nákup materiálu podľa potrieb jed-

notlivých oddelení. Stredisko zabezpečovalo údrţbu a opra-
vy techniky a mechanizačných prostriedkov, zámočnícke, 

sústruţnícke a zváračské práce. Súčasťou činnosti strediska 
bolo i zapoţičiavanie dopravných značiek.  
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Profesionalita, know-how a odborná spôsobilosť orga-

nizácie vytváralo pre mesto Trenčín predpoklady realizovať 
dlhodobú, strednodobú aj krátkodobú koncepciu rozvoja 

a údrţby mestských infraštruktúr ako jediným dodávateľom 
v rozsahu súčasne zabezpečovaných činností, čím sa  

i v budúcnosti zabezpečí synergia efektov riadenia cez jedno 

výkonné centrum. 
 

 

 

 

 

 

Mesto Trenčín v súlade s § 4 ods. 3 písm. j zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení 
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 303/1995 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov 

zriadilo uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.173 
bod 4/ zo dňa 25.10.2001 mestskú príspevkovú organizáciu 

Trenčianska kultúrna a programová agentúra, m.p.o. Trenčín s 
úlohou organizácie zabezpečovať a realizovať činnosť súvi-

siacu s kultúrno-spoločenským dianím, rozvojom cestovného 

ruchu a zabezpečovaním informovanosti občanov s vyuţíva-
ním najmodernejších informačných technológií a marke-

tingových nástrojov. Organizácia zabezpečovala verejno–
prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj miest-

nych kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov občanov, rozvíja 
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sociálny a kognitívny kapitál  mesta Trenčín a jeho kultúrne, 

historicky a geograficky ohraničeného regiónu, usiluje o zvy-
šovanie kvality ţivota občanov prostredníctvom integrujúcej, 

občianskej realizačnej stratégie. 
Uznesením č. 196 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo 

dňa 18.12.2003 bola Trenčianska kultúrna a programová agen-

túra  m.p.o. zrušená dňom 31. 12.2003 bez právneho nástupcu. 
Náklady a výnosy dosiahnuté za rok 2003 uvádza tabuľka  
                                             v tis. Sk 

 Rozpočet Skutočnosť 2003 %  plnenia 

Náklady 5925 5452 92,02 

Výnosy 1800 1442 80,11 

Príspevok 4125 4125 100,00 

z toho na investície  0 0 0 

Hos podársky výsledok  0 115 * 

 

 

V roku 2003 organizácia z celkových plánovaných nákla-

dov vo výške 5.925 tis. Sk skutočne vyčerpala  5.452 tis. Sk , 
t.j. plnenie na 92,02%. Dosiahnutý hospodársky výsledok 

predstavoval sumu + 115 tis. Sk. Z jednotlivých nákladových 

poloţiek sa na uvedenom výsledku podieľali nasledovne : 
- spotrebované nákupy – celkové čerpanie  336 tis. Sk 

(108,39 % z plánu 310 tis.Sk) ovplyvnili náklady na 
elektrickú energiu /(+ 6 tis.Sk),  ako aj neplánované  nákla-

dy na predaný tovar (+ 40 tis. Sk). 
- sluţby – čerpanie plánovaných nákladov 2.804 tis. Sk na 

79,07% (úspora 587 tis. Sk), vyplývala hlavne z niţších 

nákladov na programy. To znamená náklady na honoráre, 
nájomné, propagáciu, odmeny podľa autorského práva, 

inzerciu, fotosluţby a iné objednávané sluţby na zabez-
pečenie programov, resp. akcií.  

- osobné náklady   – čerpanie plánu 2.546 tis. Sk na 104,16 

% spôsobilo vyššie čerpanie plánovaných mzdových nákla-
dov – poloţky ostatné osobné výdavky (+ 130 tis. Sk), ktoré 

bolo spôsobené nízkym počtom zamestnancov organizácie a 
s tým súvisiacou potrebou doplniť chýbajúce sily pri orga-

nizovaní kultúrnych podujatí. Ďalším významným dôvodom 
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prekročenia bolo otvorenie veľkého mnoţstva nových 

kurzov a teda nutnosť zamestnávať lektorov týchto kurzov 
zmluvne. V nadväznosti na tieto fakty došlo k prekročeniu 

aj nákladovej poloţky zákonné sociálne poistenie o 8 tis. 
Sk.  

- dane a poplatky – plánované náklady 10 tis. Sk boli čer-

pané na 90%. Táto poloţka obsahovala poplatky za odpad, 
koncesionársky poplatok za rozhlas, ročný poplatok 

domény Sk-nic. 
- ostatné náklady – prekročenie plánovaných nákladov 105 

tis. Sk o + 69 tis. Sk (165,71%), najvýraznejšie ovplyvnili 

prevádzkové náklady a náklady na odstupné, ktoré neboli 
zahrnuté do rozpočtu. 

- odpisy – organizácia začala odpisovať zverený majetok aţ 
po podpísaní preberacieho protokolu medzi odborným 

útvarom Mestského úradu v Trenčíne a organizáciou od               

1. septembra 2003.  Plán 150 tis. Sk bol čerpaný na 42,67% 
(úspora 86 tis. Sk).  

Trenčianska kultúrna a programová agentúra m.p.o. do-
siahla v roku 2003 výnosy v celkovej výške 1.442 tis. Sk, t.j. 

plnenie plánu na 80,11 %. Na výnosoch sa najvýraznejšie 

podieľala programová časť – 704 tis. Sk (organizovanie kul-
túrnych, športových podujatí a akcií, výchovno-vzdelávacích 

programov, divadelných predstavení, ...), kurzová činnosť – 
438 tis. Sk (hudobné, pohybové, výtvarné,) a výnosy v Kul-

túrnom a informačnom stredisku – 252 tis. Sk  (predaj pro-

pagačných materiálov, suvenírov, EURO-kariet, vstupenky 
pre iné subjekty,...).  

     Trenčianska kultúrna a programová agentúra organizovala, 
resp. spoluorganizovala v roku 2003 spolu 76 kultúrnych 

podujatí z toho 19 výstav, 2 festivaly, na ktorých sa zúčastnilo 

22.567 divákov a poslucháčov. V rámci rozpočtu boli reali-
zované kultúrne akcie: 

- Detský divadelný klub 



 

 49 

- Koncerty Oskara Rózsu,  Sui Vesan, Lenky Filipovej, Gym-

pelrock atď. 
- Muzikál HAIR 

- Divadelné  predstavenia : Výlet do minulosti, Uragán, To-
máš a Fatima, Ţárlivost 

- Deň matiek  

- Art film 2003 
- Mikuláš, čo v tom vreci máš? 

- Challange day 
- Výchovno vzdelávací program „Soľ Slovenského chleba“, 

„Pasce siekt“ 

- Bezplatné premietanie filmu Baţant kinematograf 
- Kultúrno-športové podujatie Veľká cena mesta Trenčín, 

Sila osobnosti 
- Realizácia benefičného koncertu Počuť srdcom 

- Kurzy (pohybové, výtvarné, hudobné, keramické,...) 

 
Trenčianska kultúrna   a   programová   agentúra   dosiahla   

v hlavnej činnosti za rok 2003 zisk vo výške +115 tis. Sk. 
Riešenie dosiahnutého zisku bolo v zmysle zákona č.303/1995 

Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov 

súčasťou tejto správy v rámci Mesta Trenčín. 
 

 

 

 

 

 

 

 Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín spravovala lesy 
mesta Trenčín. Lesný pôdny fond mesta leţí v jednom orogra-

fickom celku Stráţovské vrchy.  
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 Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín bola zriadená ako 

príspevková organizácia mesta Trenčín za účelom zabezpe-
čovania verejnoprospešných činností, ktoré sú úplne alebo 

čiastočne financované z rozpočtu mesta Trenčín. Správa mest-
ských lesov, m. p. o., Trenčín hospodárila podľa svojho roz-

počtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Správa 

mestských lesov, m. p. o., Trenčín bola svojím príspevkom 
napojená na rozpočet Mesta Trenčín. 

Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín vykonávala 
podnikateľskú činnosť nad rámec svojho hlavného predmetu 

činnosti. 

Hlavný predmet činnosti 

 Spravovala na vymedzenom území lesný majetok mesta 
Trenčín pozostávajúci z lesov osobitného určenia, lesov 

ochranných a hospodárskych a vykonávať na tomto majetku 

zakladanie, pestovanie, výchovu, obnovu a ochranu lesov 
v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní 

ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpe-
čenia produkčných a ostatných funkcií lesa. 

 Vykonávala ťaţbu dreva v  lesných porastoch vrátane pri-
bliţovania, manipulácie, dopravy dreva a jeho spracovania 

za účelom verejnoprospešného pouţitia. 

 Realizovala dodávky a predaj surového dreva, sortimentov 
a iných lesných výrobkov z produktov lesa. 

 Zabezpečovala dôslednú hygienu lesných porastov, vyko-
návať neodkladné opatrenia na likvidáciu následkov ţivel-
ných pohrôm, prípadne kalamít, spôsobom a v termínoch 

určených zákonom. 

 Vykonávala ochrannú sluţbu a protipoţiarne opatrenia na 
zverenom lesnom majetku mesta. 

 Zabezpečovala údrţbu ciest, zváţnic, chodníkov, budov 
a iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie lesov 
mesta Trenčín. 
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 Vykonávala správu poľnohospodárskeho fondu, ktorý súvisí 
s lesným pôdnym fondom mesta a zabezpečovať na ňom 

poľnohospodársku výrobu pre potreby  mesta. 

 Zabezpečovala úlohy v záujme záchrany a zachovania 
genofondu lesných drevín. 

 Zabezpečovala dostatok osiva a kvalitného sadbového 

materiálu. 

 Zabezpečovala lesotechnické meliorácie a iné opatrenia na 

zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesných pôd. 

 Vykonávala činnosti súvisiace s výkonom práva poľov-

níctva v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti majetkového 
podielu mesta v uznanom poľovnom revíri. 

 Vykonávala činnosť rozvíjajúcu informovanosť verejnosti 
o význame lesa a o práci v lese zameranú na zlepšenie 

vzťahu človeka k lesu a prírode. 

 Podporovala svojou činnosťou oţivenie a uchovanie 

regionálnych tradícií a historizujúcich udalostí. 

 Zabezpečovala správu a údrţbu zariadení kyseliek v k. ú. 

Kubra, Orechové, Zlatovce a Záblatie. 
 

Hodnotenie výrobnej činnosti  
Výkon Merná 

jednotka 

r. 2003 r. 2002 Index 03/02 

Zalesňovanie ha 0,70 1,77 0,40 

prípr. pôdy pre  - prir. obnovu ha 4,22 4,15 1,02 

                         - umelú obnovu ha 0,48 1,22 0,39 

Ochrana ku ltúr – proti burine ha 1,88 1,43 1,31 

                        - proti zveri   ha 1,84 1,22 1,51 

Výrub neţiadúcich drevín  ha 0,90 2,88 0,31 

Prerezávky  ha 14,50 3,47 4,18 

Ťaţba mimoriadna ha/m
3 

- - - 

Ťaţba obnovná úmyselná ha/m
3 

4,82/1818 6,22/2270 0,77/0,80 

Ťaţba obnovná náhodná ha/m
3 

/31 /89 /0,35 

Ťaţba výchovná úmyselná do 50 r.  ha/m
3 

4/116 - - 

Ťaţba výchovná náhodná do 50 r.  ha/m
3 

- - - 

Ťaţba výchovná úmyselná nad 50r. ha/m
3 

11,74/388 - - 

Ťaţba výchovná náhodná nad 50 r.  ha/m
3 

/40 - - 

Ťaţba úmyselná spolu m
3  

2322 2270 1,02 

Ťaţba náhodná spolu m
3
 71 89 0,80 

Ťaţba celkom m
3
 2393 2359 1,01 

Pribliţovanie m
3
 3422 3797 0,90 

1) Manipulácia–výdaj ovplyv. zásoby    m
3
 2340 2037 1,15 

2) Manipulácia–príjem skut. náklady m
3
 2336 2505 0,93 

Porastné prvky les. Brezina  ha 26,63 16,74 1,60 
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Treba poznamenať, ţe rok 2003 bol druhým rokom 

realizácie 10-ročného lesného hospodárskeho plánu, ktorého 

opatrenia boli priebeţne plnené. V tabuľke sú viditeľné 
medziročné rozdiely v mnoţstve vykonaných prác, ktoré boli 

spôsobené špecifikami lesného hospodárstva, a to najmä dlhou 
výrobnou dobou, vplyvom prírodného prostredia, klimatic-

kých a poveternostných podmienok a v neposlednom rade aj 

veľkosťou spravovaného majetku, kde pri pomerne malej 
výmere nie je moţné zabezpečiť rovnaké výkony v kaţdom 

roku decénia (vzhľadom na nerovnomerné rozdelenie veko-
vých tried lesných porastov). Zalesňovacie úlohy boli závislé 

jednak na výške obnovnej ťaţby, ale aj ovplyvnené snahou 

zvýšiť podiel prirodzeného zmladenia, čo má význam z hľa-
diska zníţenia nákladov, ale najmä z hľadiska zvyšovania 

stability porastov vyuţívaním pôvodných drevín. Niţší podiel 
obnovných ťaţieb sa vyrovnáva vyšším podielom výchovných 

ťaţieb, ktorý korešponduje s lesným hospodárskym plánom, 
pričom práve výchovné ťaţby sú východiskové a strategické 

pre dopestovanie stabilných a kvalitných porastov.    

Podnikateľskú činnosť vykonávala Správa mestských lesov, 
m. p. o. Trenčín v skupine remeselných ţivností – drevárska 

výroba. 

Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín obhospodaruje 

pozemky s nasledujúcimi výmerami: 

Katastrálne územie Trenčín 
lesy osobitného určenia s rekreačnou funkciou: 202,15 ha 

Katastrálne územie Soblahov, Mníchova Lehota 

lesy hospodárske: 405,14 ha 

lesy ochranné:   61,85 ha 

ostatné plochy:   16,88 ha 

Zásoby drevnej hmoty celkom:                           161.777,00 m
3
 

z toho :- ihličnatá hmota                                        43.508,00 m
3
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    - listnatá hmota                                           118.269,00 m
3
 

Priemerná zásoba drevnej hmoty na 1 ha porastnej plochy 
241,80 m

3
 

 Lesné spoločenstvá boli zaradené do dvoch vegetačných 
stupňov. Listnaté dreviny výrazne prevládali nad zastúpením 

drevín ihličnatých. Dominujúcou drevinou bol buk.                  

Základné hospodárske ukazovatele Správy mestských le-

sov, m. p. o., Trenčín  

za rok 2003: 
Náklady a výnosy      

Ukazovateľ  Plán za rok 2003 Skutočnosť 2003 % plnenia  

Náklady spolu 8020  9640  120,20 

Výnosy z činnosti 1700  3685  216,76 

Výsledok hos podárenia 0  365  0 

Príspevok :      

z toho: na p revádzku  6320  6320  100 

           a na invest. činnosť 105  105  100 

Doplňujúce ukazovatele       

Zamestnanci /priem. pr. stav/ 22  19  86,36 

Priemerná mzda v Sk 12042  13039  108,28 

                                            

 V roku 2003 boli v súlade s metodickým usmernením 

k výnosu Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej repu-
bliky č. 720/4/2002 – 100 a zmluvou o poskytnutí dotácie č. 

470 – 00089/2003 uzavretej medzi Ministerstvo poľno-
hospodárstva Slovenskej republiky a Správou mestských 

lesov, m. p. o., Trenčín poskytnuté finančné prostriedky 
z štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške                       

27 000 Sk,-. 

V znení tohoto výnosu bolo moţné na práce celospo-
ločenského významu poskytnúť dotáciu do výšky 90% sku-

točne vynaloţených nákladov. Z toho vyplýva, ţe na spo-
mínané práce  Správa mestských lesov, m. p. o., Trenčín za 

rok 2003 vynaloţila 30.493 Sk,- na  údrţba porastných stien, 

lesopark Brezina v objeme  30.493,- Sk. 
Dňa 1. marca 2003 sa naplnil desiaty rok výkonu správy 

lesného majetku mesta Trenčín. Boli to roky obnovovania 
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sociálnej a technickej infraštruktúry lesného majetku mesta, 

ktorý tu prakticky existoval od vzniku Československej 
republiky aţ do roku 1949. Sme presvedčení, ţe to boli roky 

úspešnej práce, počas ktorých sa významným spôsobom 
zhodnotil vzácny majetok mesta Trenčín. Obnovila sa celá 

technická infraštruktúru, osobitne  lesná cestná sieť.  

V kontexte s touto skutočnosťou bolo aj hodnotenie výsled-
kov práce kolektívu zamestnancov Správy mestských lesov, 

m. p. o., Trenčín za rok 2003. Technickí i výrobní zamestnanci 
chceli svojou prácou potvrdiť vysokú úroveň pracovných 

výsledkov z predchádzajúcich rokov. Organizácia sa v roku 

2003 usilovala o naplnenie  jej hlavného predmetu činnosti 
tak, aby spravovaný lesný pôdny fond mesta Trenčín plnil 

všetky produkčné a verejnoprospešné  funkcie. Pritom sa 
výrazne snaţila o ekologizáciu technologicko-výrobných čin-

ností, ktoré sú spojené s jemnejšími formami hospodárenia, 

najmä pri ťaţobnej činnosti. Táto snaha bola prevaţne 
limitovaná výrobnými nákladmi. Vzhľadom na to, ţe tieto 

technológie sú náročnejšie na vklady kapitálu, ale i práce, 
pričom ekonomická výkonnosť lesného hospodárstva bola 

objektívne daná predovšetkým existujúcim charakterom lesnej 

výroby, dlhým výrobným časom, obmedzenými moţnosťami 
objemu ťaţby dreva, ktoré sú limitované rozlohou lesného 

pôdneho fondu a produkčnými schopnosťami (bonitou) 
lesných pôd, nerovnomerným zastúpením vekových stupňov,  

mimoriadne veľkým tlakom spoločnosti na rast verejnopros-

pešných funkcií lesov, medzi ktorými spomenieme pôdo-
ochrannú,  vodoochrannú a rekreačnú (ide o  40% plochy). 

Z výrobného hľadiska to bol štandardný rok a stanovené 
ekonomicko – výrobné ukazovatele na rok 2003 boli splnené. 

Zabezpečovali sa úlohy súvisiace s pestovaním, ochra-

nou, obnovou  a ťaţbou lesa. 
Koncom mesiaca apríla 2003 si organizácia za účasti 

predstaviteľov mesta Trenčín a rodiny uctila prácu nášho 
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predchodcu – lesníka Gustáva Hanu, ktorému bola v leso-

parku Brezina odhalená pamätná tabuľa. 
Stalo sa peknou tradíciou, ţe Správa mestských lesov,                 

m. p. o., Trenčín  bola v mesiaci jún 2003 spoluorganizátorom 
2. ročníka akcie „ZOO domácich zvierat – lesný piknik“ 

v priestoroch horárne a hospodárskej budovy v Soblahove pre 

našich najmenších, pre deti z Trenčína, Soblahova a okolia.  
Začiatkom mesiaca október sa uskutočnilo za účasti pred-

staviteľov mesta Trenčín, zástupcov trenčianskych základných 
a stredných škôl a trenčianskej verejnosti odovzdanie do uţí-

vania náučného chodníka „Sever“ tematicky zameraného na 

vznik a vývoj lesa v  lesoparku Brezina. Bol určený predo-
všetkým deťom, ţiakom a študentom, ako aj ostatným náv-

števníkom lesoparku Brezina. Svojím spôsobom oslovil všet-
kých pri skvalitňovaní enviromentálnej výchovy. Ohlasy 

trenčianskej verejnosti na jeho otvorenie potvrdili predpoklady 

tvorcov tohto diela. 
Napokon moţno konštatovať, ţe výsledkom činnosti 

organizácie bolo splnenie zásadných úloh stanovených pre rok 
2003 pri dodrţaní záväzných ukazovateľov súvisiacich so 

schváleným  rozpočtom mesta Trenčín. 
 

 

 

 

 

Sociálne sluţby mesta Trenčín m.p.o. 

Sociálne sluţby mesta Trenčín, m.r.o. ako mestská roz-
počtová organizácia plnili v roku 2003 úlohy stanovené Mes-

tom Trenčín na úseku poskytovania sluţieb v sociálnej oblasti. 

V rámci hlavného predmetu činnosti - oblasť zabezpečenia 

poskytovania sociálnych sluţieb plnila organizácia tieto 

úlohy :  
a) viedli evidenciu ţiadateľov o sluţby zabezpečované 

Sociálnymi sluţbami mesta Trenčín, 
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b) vydávali rozhodnutia o umiestnení, skončení pobytu a 

úhrade za poskytnuté sluţby v zariadení opatrovateľskej 
sluţby, vydávali rozhodnutia o zaradení do poradovníka, 

c) vydávali rozhodnutia o umiestnení v detských jasliach, 
d) vydávali rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej sluţby 

v byte občana, v zariadení opatrovateľskej sluţby : 

- zabezpečovali celoročné bývanie a opatrovateľskú sluţ-
bu pre občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný 

stav alebo vek potrebovali pomoc inej osoby pri za-
bezpečovaní nevyhnutných ţivotných úkonov a nevyh-

nutných prác v domácnosti, 

- poskytovali na prechodný čas, na oddelení zariadení 
opatrovateľskej sluţby s nepretrţitou prevádzkou, celo-

dennú starostlivosť (ubytovanie, stravovanie a zaopa-
trenie) zdravotne ťaţko postihnutým občanom, ktorí boli 

pri zabezpečovaní nevyhnutných ţivotných úkonov 

odkázaní na pomoc a to najmä pred umiestnením do 
domova dôchodcov, počas dovolenky alebo mimo-

riadneho pracovného zaneprázdnenia ich rodinných 
príslušníkov, 

- poskytovali na prechodný čas, počas pracovných dní, na 

oddelení zariadení opatrovateľskej sluţby pre denný 
a týţdenný pobyt opatrovateľskú sluţbu,  stravovanie 

a zabezpečovali základnú zdravotnú starostlivosť tým 
starým občanom a zdravotne odkázaným občanom, 

o ktorých sa nemohli postarať ich rodinní príslušníci 

z dôvodu zamestnanosti alebo pre zlý zdravotný stav, 
- poskytovali prechodné bývanie a sociálne poradenstvo 

osamelému rodičovi s maloletým, ktorého ţivot a zdra-
vie boli ohrozené alebo bola ohrozená výchova malo-

letého, 

- poskytovali na dobu určitú bývanie a sociálne poraden-
stvo osamelej tehotnej ţene, ktorá sa ocitla v sociálnej 

núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia, 
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f) zabezpečovali poskytovanie opatrovateľskej sluţby (terén-

na opatrovateľská sluţba) v byte občana, 
g) poskytovali komplexnú starostlivosť deťom vo veku 1 aţ 3 

rokov v detských jasliach, 
h) vydávali preukazy na stravovanie pre občanov poberajúcich 

starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok u zmluvného 

stravovacieho zariadenia, 
i) zabezpečovali rozvoz stravy od zmluvného stravovacieho 

zariadenia občanom poberajúcim starobný dôchodok alebo 
zdravotne odkázaným občanom. 

Od 1. januára 2003, v rámci prechodu kompetencií 

z Okresného úradu Trenčín na Mesto Trenčín, prešla delimi-
táciou z Mesta Trenčín na Sociálne sluţby mesta Trenčín 

opatrovateľská  sluţba, ktorá sa poskytovala zdravotne odká-
zaným občanom v domácnosti, tzv. terénna opatrovateľská 

sluţba. Na zabezpečenie opatrovateľskej sluţby bolo deli-

mitovaných 64,16 funkčných miest, t.j. cca 100 opatrovateliek  
(v závislosti od počtu opatrovaných klientov a hodín) a jedna 

administratívna pracovníčka, ktorá spracovávala potrebnú so-
ciálnu agendu, sociálny prieskum v rodine a kontrolu opa-

trovateliek. S touto sluţbou bola spojená ďalšia rozsiahla pra-

covnoprávna (v roku 2003 bolo vykonaných cca 200 per-
sonálnych zmien) a ekonomická agenda (rozpočtovanie, úč-

tovníctvo, mzdová agenda, výkazníctvo), ktorú vykonávali 
kmeňoví zamestnanci organizácie nad rámec pôvodne stano-

venej funkčnej náplne. Táto sluţba mala byť v organizácii vy-

konávaná do vytvorenia podmienok činnosti na Spoločnom 
úrade, čo sa však neuskutočnilo a sluţba zostala v kompetencii 

Sociálnych sluţieb mesta Trenčín. Z tohto titulu bude potrebné 
prispôsobiť organizačnú štruktúru stávajúcemu stavu. Sluţba 

bola začlenená do odboru sociálnej starostlivosti Sociálnych 

sluţieb mesta Trenčín a mala by tvoriť samostatné oddelenie 
vzhľadom na rozsah činnosti 
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V roku 2003 bola v sídle Sociálnych sluţieb mesta Trenčín 

na Piaristickej ulici vykonaná rekonštrukcia strechy a vybudo-
vaný bezbariérový zadný vstup do zariadenia cez bývalú 

garáţ. Vybudovaním bezbariérového vstupu sa uľahčil prístup 
sanitných vozidiel s imobilnými a čiastočne mobilnými pa-

cientmi do zariadenia, taktieţ sa uľahčil dovoz stravy, nakoľko 

týmto vstupom sa umoţnilo vstup priamo k výťahu. Zacho-
váva sa súčasne diskrétnosť pri odvoze zosnulých klientov. V 

roku 2004 bude vzhľadom k tejto prestavbe potrebné v pries-
toroch, ktoré Sociálnych sluţieb mesta Trenčín prenajala firme 

„Kancela“ vybudovať novú garáţ a to rozšírením vstupu 

a osadením brány. 

Kancelária riaditeľa  
Tento úsek s jednou pracovníčkou plnil tieto úlohy  : 

- komplexné zabezpečovanie personálnej agendy,  

- styk s poisťovňami a úradom práce,  

- vzdelávanie pracovníkov,  
- spisovú a archívnu sluţba, 

- spracovávanie rozhodnutí o umiestnení  a skončení pobytu 
v detských jasliach, 

- vydávanie a evidencia stravovacích preukazov pre 

dôchodcov a invalidných občanov,  
- sledovanie pracovných úväzkov terénnych opatrovateľov, 

tak aby nedochádzalo k prekročeniu limitu úväzkov, 
komplexná personálna práca, 

- v oblasti terénnej opatrovateľskej sluţby spojená s mnoţ-

stvom zmien počas roka. 
Pre budúcnosť je nutné uvaţovať vzhľadom k rozsahu 

a náročnosti práce s doriešením personálneho obsadenia 
kancelárie. 

Ekonomicko-prevádzkový odbor 
Odbor pracoval v zloţení na úrovni roku 2002. Vytvorenie 

pôvodne plánovaných oddelení nebolo potrebné. Úlohy sa 

i napriek výrazne zvýšeným nárokom vzhľadom na prevzatie 
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terénnej opatrovateľskej sluţby darilo plniť pracovníkom od-

boru  kvalitne a v stanovených termínoch. Z činnosti orga-
nizácie však vyplynula potreba doriešenia otázky prania 

bielizne centrálne v práčovni, ktorú bude potrebné vytvoriť 
v suteréne budovy sídla organizácie rekonštrukciou z pries-

torov pôvodne určených na tento účel. V súvislosti s tým treba 

riešiť otvorenie jedného pracovného miesta – obsluţný pra-
covník s náplňou práce – pranie, ţehlenie údrţba bielizne, 

zodpovednosť za pračky, sušičky a iné zariadenia. Doteraz sa 
bielizeň prala na jednotlivých oddeleniach, čo narúšalo 

prostredie pre klientov – hlukom a pachmi.  

Odbor sociálnej starostlivosti 
Odbor sociálnej starostlivosti pracoval v roku 2003 v zme-

nenom personálnom obsadení. Do odboru bola začlenená 
terénna opatrovateľská sluţba v počte zamestnancov cca 100 

opatrovateľov a jedna administratívna pracovníčka, sociálny 

pracovník. Odbor plnil úlohy v oblasti poskytovania opatro-
vateľských sluţieb v zariadení opatrovateľskej sluţby formou 

celoročného pobytu (ubytovanie a opatrovateľka), 24 hodino-
vej nepretrţitej starostlivosti na oddelení zariadenia opatro-

vateľskej sluţby s nepretrţitou prevádzkou (delimitované 

z Okresného úradu Trenčín v roku 2002) a denného a týţden-
ného pobytu na oddelení zariadenia opatrovateľskej sluţby  

pre denný a týţdenný pobyt. Na zabezpečenie opatrovateľskej 
sluţby v zariadení opatrovateľskej sluţby organizácie na 

celoročnom pobyte, vyuţíval tento odbor na plnenie úloh 

vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného nariadenia č.9/2003 aj 
pracovníkov z Úradu práce (dlhodobo nezamestnaných), ktorí 

pomáhali v prípade dovolenky a práceneschopnosti kmeňo-
vých zamestnancov. Ukazuje sa ako nevyhnuté otvoriť aspoň 

dve pracovné miesta opatrovateľov vzhľadom na narastajúci 

počet, cca 50 opatrovaných . 
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Oddelenie zariadenia opatrovateľskej sluţby s nepre-

trţitou prevádzkou.  
Na tomto oddelení bolo v  roku 2003 zabezpečované pos-

kytovanie zdravotnej starostlivosti a opatrovateľské sluţby 
občanom, ktorých zdravotný stav si vyţadoval 24 hodinovú 

starostlivosť, ktorú im nemohli poskytnúť ich príbuzní. 

Jednalo sa umiestnenie na dobu určitú v rozsahu spravidla 3 – 
6 mesiacov. Počet ţiadateľov o túto sluţbu neustále vzrastal, 

na základe čoho boli prehodnotené priestorové moţnosti 
oddelenia a kapacita oddelenia bola na prvom poschodí 

rozšírená od 1. júna 2003 o dve lôţka. Pôvodná kapacita 38 

lôţok sa zvýšila kapacita na 40 lôţok. Nad rámec kapacity boli 
dve lôţka na  izolačke. Nákup nových lôţok bol zabezpečený 

z finančných darov príbuzných klientov. Rozšírenie oddelenia 
a vyuţívanie izolačky (hlavne v letnom období) zvýšilo 

náročnosť práce personálu na tomto poschodí, kde bol počet 

opatrovaných klientov 26 oproti 14 klientom na prízemí. 
Vzhľadom na kvalitu poskytovaných sluţieb a zodpovednosť 

za klientov sa táto situácia bude musieť personálne 
a organizačne priebeţne riešiť.  

Náklady na prevádzku oddelenia sa v roku 2003 zvýšili 

vzhľadom zlý technický stav materiálneho vybavenia (postele, 
prenosné WC, termosky, invalidné vozíky a pod.) a  

priestorov. Tieto náklady sa organizácia snaţila eliminovať 
tak, ţe maľovanie a opravy zabezpečovala v maximálnej miere 

vlastnými pracovníkmi. V roku 2003 bolo zo sponzorského 

daru Národnej banky Slovenska zakúpené zdvíhacie zaria-
denie, ktoré v súlade s platnou legislatívou v oblasti bezpeč-

nosti ochrany zdravia pri práci pomohla pracovníkom odde-
lenia pri manipulácii s imobilnými klientmi. Súčastne boli 

z kapitálových výdavkov zakúpené 4 polohovateľné elektricky 

ovládateľné postele na ktorých sú umiestnení  úplne imobilní 
klienti. 
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Vyuţiteľnosť kapacity oddelenia zariadenia opatro-

vateľskej sluţby s nepretrţitou prevádzkou v roku 2003 
 

Mesiac 
Počet 

klientov/mesačne 

Kapacita odd. Obloţnosť 

v % s nepretrţ. prev. 

január 39 38 102,6 

február 40 38 105,3 

marec 39 38 102,6 

apríl 39 38 102,6 

máj 40 38 105,3 

jún 41 40 102,5 

júl 43 40 107,5 

august 43 40 107,5 

september 40 40 100,0 

október 37 40 92,5 

november 37 40 92,5 

december 37 40 92,5 

Priemerná obloţnosť 39,58  101,1 

 

Zníţenie priemernej obloţnosti vzniklo v dôsledku zvýšenia 
kapacity lôţok a systému  obsadzovania lôţok. Po výzve 

klienta na nástup do zariadenia sa nám koncom roka stávalo, 

ţe klient na poslednú chvíľu odmietol nastúpiť a musel byť 
vyzvaný ďalší klient z poradovníka, v dôsledku čoho mohlo 

lôţko ostať na  jeden deň neobsadené. To sa odrazilo 
v štatistickom ukazovateli priemernej obloţnosti. V sku-

točnosti boli lôţka plne vyťaţené. 

Graf využiteľnosti kapacity oddelenia ZOS s nepretržitou prevádzkou v

r. 2003
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Oddelenie zariadenia opatrovateľskej sluţby pre denný 

a týţdenný pobyt.  
Moţno konštatovať, ţe oddelenie a sluţby poskytované na 

tomto oddelení po počiatočných váhavých krokoch plnilo 
pôvodne stanovené ciele a občania si na tento druh sluţby 

zvykli, čo sa prejavilo aj v záujme o umiestnenie. Záujem 

o denný pobyt sa vyskytoval ojedinelo. Pracovníci oddelenia 
po absolvovaní školení v oblasti starostlivosti a komunikácie 

s chorými a starými ľuďmi, aktívne zapájali klientov 
oddelenia do spoločenského ţivota a to účasťou na besiedkach 

pri príleţitosti Vianoc, fašiangov, Veľkej noci, spojených 

s vystúpením ţiakov Piaristického gymnázia v Trenčíne, det-
ských folklórnych súborov „Kubranček“ a „Radosť“ a detí z 

materskej školy. Rozvíjali činnosti zamerané na udrţanie 
drobnej mechaniky ruky a to ručnými prácami, maľovaním, 

strihaním, lepením a pod. Súčasne sa snaţili spoločenskými 

hrami a sledovaním spoločenské diania udrţiavať a cvičiť 
myslenie klientov. 

 
 

Tabuľka vyuţiteľnosti kapacity oddelenia zariadenia opa-

trovateľskej sluţby pre denný a týţdenný pobyt v r. 2003 
 

Mesiac 

Počet 

klientov/ Kapacita odd. Obloţnosť  

mes. DaTP v % 

január 7 8 87,5 

február 10 8 125,0 

marec 9 8 112,5 

apríl 7 8 87,5 

máj 8 8 100,0 

jún 9 8 112,5 

júl 12 8 150,0 

august 11 10 110,0 

september 11 10 110,0 

október 10 10 100,0 

november 13 13 100,0 

december 13 13 100,0 

Priemerná obloţnosť 8,33   104,2 
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Obloţnosť na oddelení zariadenia opatrovateľskej s den-

ným a týţdenným pobytom za zvýšila z 62,5 % v roku 2002 
na 104 % v roku 2003. Oddelenie DaTP bolo zriadené od 1.7. 

2002, preto aj obloţnosť, ako u novej sluţby, postupne naras-
tala. Podľa  obloţnosti v 1. polroku 2003 a poţiadaviek zo 

strany klientov bola kapacita tohto oddelenia pre týţdenný 

pobyt od 1. 8. 2003 rozšírená o 2 lôţka teda z 8 na 10 lôţok. 
ku koncu roka 2003 sa kapacita lôţok zvýšila na 13. 

Celoročný pobyt zariadenia opatrovateľskej sluţby.  
V celoročnom pobyte zariadenia opatrovateľskej sluţby 

bolo sociálne odkázaným občanom a občanom odkázaným na 

pomoc tretej osoby poskytované ubytovanie na dobu určitú, do 
doby vyriešenia sociálnej situácie alebo umiestnenia v domove 

dôchodcov. Pretrvávali problémy, ktoré vznikli v dôsledku 
zmeny charakteru zariadenia - nájomný pomer sa zmenil na 

umiestnenie v zariadení opatrovateľskej sluţby. V spolupráci 

so sociálnym odborom Mestského úradu v Trenčíne sa riešilo 
ubytovanie občanov, ktorí nespĺňali podmienky umiestnenia 

v zariadení a ktorých pobyt bol zaloţený nájomným vzťahom. 
Vyskytol sa i jeden prípad deloţovania neplatiča – Daniel 

Vališík. Primátorom Mesta Trenčín bola menovaná komisia na 

vysťahovanie. Pri vysťahovaní bola zistená rozsiahla devas-
tácia obytnej miestnosti, náhrada nákladov na rekonštrukciu 

vo výške 50.000,- Sk však vzhľadom na nezamestnaného 
neplatiča sa nedala realizovať. Dlh na úhrade za ubytovanie za 

rok 2002 predstavoval  u menovaného 18 tisíc Sk. Pohľadávka 

bola postúpená na exekučné konanie. Exekútor oznámil, ţe 
vzhľadom na osobu dlţníka je táto pohľadávka nevymo-

ţiteľná. 
Dvaja obyvatelia (Praţienka a Melen) boli ubytovaní na 

Kasárenskej ulici. Občan Čongrády bol ubytovaný na Kasá-

renskej ulici od 1. augusta 2003.  
V decembri 2003 bola otvorená spoločenská a ekumenická 

miestnosť. Jej zriadenie vyplynulo z problémov ohľadne 



 

 

 

 
64 

vykonávania bohosluţieb pre klientov celoročného pobytu 

a uskutočňovania spoločenských akcií pre klientov zariadenia 
opatrovateľskej sluţby (besiedky, výročia narodenín atď.) 

 
 

 
 

Vzhľadom na zvýšenie prevádzkových nákladov v dôsledku 

rastu cien a DPH bol organizáciou spracovaný návrh všeo-

becne záväzného nariadenia Mesta Trenčín, v ktorom sa 
upravili podmienky ubytovania, platby za ubytovanie a posky-

tované sluţby. Návrh bol schválený Mestským zastupiteľ-
stvom v Trenčíne uznesením č. 125 dňa 25.8.2003 ako Všeo-

becné záväzné nariadenie č. 9/2003 o rozsahu a bliţších pod-

mienkach poskytovania sociálnych sluţieb v m.r.o. Sociálne 
sluţby mesta Trenčín. 

Odbor detských jaslí 
Odbor pracoval v plánovanej organizačnej štruktúre 

s plánovaným počtom pracovníkov. Plnil úlohy v oblasti 

komplexnej starostlivosti o deti vo veku od 1 do 3 rokov veku. 

Kapacita miest v detských  jasliach bola 55. 

Vyuţiteľnosť kapacity detských jaslí v roku 2003 v tabuľke : 
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Mesiac Počet detí/mes. Kapacita DJ Obloţnosť v % 

 január 46 55 83,64 

 február 47 55 85,45 

 marec 52 55 94,55 

 apríl 55 55 100,00 

 máj 56 55 101,82 

 jún 55 55 100,00 

 júl 43 55 78,18 

 august 52 55 94,55 

 september 43 55 78,18 

 október 42 55 76,36 

 november 43 55 78,18 

 december 44 55 80,00 

Priemerná obloţnosť 52   94,24 

 

Graf vyuţiteľnosti kapacity DJ  v  r. 2003
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Vzhľadom na zvýšenie prevádzkových nákladov v dôsledku 
rastu cien a DPH  bol do Mestskej rady v Trenčíne spracovaný 

a predloţený návrh na zvýšenie úhrady prevádzkových 

nákladov hradených rodičmi v detských jasliach, ktorý bol 
uznesením Mestskej rady v Trenčíne č. 246 zo dňa 12.8.2003 

schválený takto : 
 

Súbeh všetkých príjmov v rodine (mzda, RP, 

výţivné, soc. dávk y a pod.) v Sk 

Výška úhrady v Sk za dieťa/ 

mesiac 

do      7.000 Sk 

          7.001 Sk  – 11.000 Sk 

        11.001 Sk – 15.000 Sk 

        nad  15.000 Sk 

   500 Sk 

   900 Sk 

1.200 Sk  

1.500 Sk 
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Porovnanie priemernej mesačnej vyuţiteľnosti kapacity 

detských jaslí medzi rokmi 2002 a 2003 :  

 

Rok  Priemerná mesačná obloţnosť 

2002 46 

2003 52 

 

 
Analýza jednotlivých finančných pásiem poplatkov podľa príj-

mu rodičov – porovnanie v roku 2002 a 2003 : 

Finančné pásmo 

v Sk 

Počet úhrad r. 2002 Počet úhrad r. 2003 

100% 

úhrada 

50% 

úhrada 

100% 

úhrada 

50% 

úhrada 

300 62   18   

600 67   17 1 

800 36 7 24   

1000 81 1 42   

1200 296 4 297 7 

500     4   

900     4   

1.200     7   

1.500      153 4 

Spolu 542 12 566 12 

 

V zmysle uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 75 

z 13.05.1999 museli rodičia uhrádzať 50% prevádzkových vý-
davkov v čase odôvodnenej neprítomnosti dieťaťa v detských 

jasliach (choroba dieťaťa, potvrdenie lekára o nutnosti dolie-
čenia dieťaťa v domácom prostredí) podľa výšky príjmu. Príj-

my za úhradu prevádzkových výdavkov v roku 2003 vzrástli 

vzhľadom k zvýšenému počtu zapísaných detí a zároveň 
k zvýšenému počtu platiteľov v pásme 1.000 Sk a 1.200 Sk 

(solventnejší rodičia). 
 

Domov dôchodcov – Domov penzión pre dôchodcov Tren-

čín m.o.  

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niekto-
rých pôsobností z orgánov štátnej správy  na obce a na vyššie 

územné celky a ustanoveniami zákona č. 195/1998 Z.z. o so-
ciálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v nadväznosti 
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na uznesenie č. 114 Mestského zastupiteľstva a Trenčíne zo 

dňa 27.6.2002 prešla od 1.7.2002 zriaďovateľská pôsobnosť 
Domova dôchodcov – Domova penziónu pre dôchodcov Tren-

čín na Mesto Trenčín. 
Domov penzión pre dôchodcov bol určený predovšetkým 

pre starých občanov, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie 

starobného dôchodku a ktorých celkový zdravotný stav bol 
taký, ţe nepotrebujú komplexnú starostlivosť za predpokladu, 

ţe im budú poskytované sluţby, ktoré budú potrebovať 
vzhľadom na ich vek a zdravotný stav. V domove penzióne 

pre dôchodcov sa poskytovalo ubytovanie a základná 

starostlivosť, vytvárali sa podmienky pre rozvoj kultúrneho a 
spoločenského ţivota a záujmovej činnosti obyvateľov. 

Mesto Trenčín v Zriaďovacej listine zo dňa 28.6.2002  
určilo Domovu penziónu pre dôchodcov Trenčín formu 

hospodárenia ako rozpočtovej organizácie Mesta Trenčín, 

ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet 
Mesta Trenčín a hospodári podľa svojho rozpočtu schváleného  

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
Domov penzión pre dôchodcov nevykonával podni-

kateľskú činnosť.    

   

Čerpanie rozpočtu za rok 2003 : 

položka Rozpočet 2003 Čerpanie k 31.12.2003 % plnenia

610 Mzdy, platy a ost. vyrovnania 1 840 000,00            1 840 000,00            100,00                      

620 Poistné a prísp. zamest. do poisť. 680 000,00               680 000,00               100,00                      

630

Tovary, ďalšie služby (vrátane 

povoleného prekročenia) 2 534 000,00            2 788 395,85            110,04                      

642 Bežné transfery 26 000,00                 25 297,00                 97,30                        

700 Kapitálové výdavky -                             -                             -                             

Spolu (vrátane povoleného prekročenia) 5 080 000,00            5 333 692,85            -

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 3.060 tis. Sk bola 

čerpaná v plnej výške na mzdy 12 zamestnancov, poistné 
a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu 

práce,  čiastočne na úhradu dodávok tepelnej energie.  
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K  31.12.2003  predstavovali výdavky určené na tovary a 

ďalšie sluţby čiastku vo výške  2 789 tis. Sk v nasledujúcej 
štruktúre : 

-  cestovné náhrady – vo výške 4 tisíc Sk na vyplatenie 
náhrad za stravné a cestovné  zamestnancom organizácie pri 

tuzemským pracovných cestách; 

- energia, voda, komunikácie – vo výške 1.352 tisíc Sk. 
Najvýraznejšie čerpanie bolo na poloţke tepelná energia 

z titulu zvýšenia ceny tepla na vykurovanie a prípravu teplej 
úţitkovej vody a v poloţke spotreba elektrickej energie 

v spoločných priestoroch, kanceláriách, ošetrovni a garáţi; 

- materiál a sluţby – čerpanie vo výške 1 087 tisíc Sk 
zahŕňalo najmä výdavky na potraviny, stavebný, vodo-

inštalačný a elektroinštalačný materiál pouţitý do kúpeľní a 
kuchýň bytových jednotiek, nákup čistiacich a dezin-

fekčných prostriedkov, nákup elektrospotrebičov,  drobného 

údrţbárskeho materiálu,  kancelárskych potrieb, tlačív, 
literatúry a pod.; 

- dopravné – čerpanie bolo vo výške 53 tis. Sk na sluţobný 
automobil Škoda Octavia, ktoré bolo zároveň zásobovacím 

vozidlom pre stravovaciu prevádzku poloţka zahŕňa 

pohonné hmoty, povinné zmluvné a havarijné poistenie, 
servis a údrţbu vozidla,  pracovné odevy a obuv pre vodiča; 

- rutinná a štandardná údrţba – čerpanie bolo vo výške 
241 tisíc Sk. Najvýraznejšie čerpanie je v rámci údrţby 

zariadenia sociálnych sluţieb ako opravy padajúcich 

omietok a obkladov v bytových jednotkách, servis a údrţba 
elektrospotrebičov, výťahov, v zmysle platne podpísaných 

zmlúv o priebeţnej údrţbe výpočtovej techniky vykonávaný 
servis a údrţba počítačov;  

- ostatné tovary a sluţby – čerpanie bolo vo výške 52 tisíc 

Sk a zahŕňalo povinný prídel do sociálneho fondu, poistenie 
majetku organizácie, výdavky na školenia, kurzy a semináre 
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pre zamestnancov, odmeny za práce vykonané na dohodu, 

poplatky banke. 

K 31.12.2003 predstavovali výdavky na beţné transfery 

čiastku 25 tisíc Sk na odchodné pri prvom skončení 
pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný 

dôchodok.    

Príjmy za rok 2003 tvorili čiastku 2 341 tisíc Sk, v tom : 
- príjmy od obyvateľov  za  poskytované  sociálne sluţby 

bývania, zaopatrenia a stravovania boli za rok 2003  vo 
výške  1 950 tisíc Sk, z toho : 

- za bývanie a zaopatrenie  uhradili obyvatelia Domu penzión 

dôchodcov  1.606 tisíc Sk,  
- za stravovanie uhradili obyvatelia Domu penzión  dôchod-

cov 344 tisíc Sk. Stravná jednotka v 1. štvrťroku 2003 bola 
vo výške 29,- Sk/osoba, od 1. apríla 2003 bola zvýšená na   

32,- Sk/osoba, pričom za stravnú jednotku sa povaţovala 

finančná norma priemerných nákladov na potraviny – 
suroviny. 

- stravné od cudzích stravníkov a vlastných zamestnancov 
-  v čiastke  306 tisíc Sk, 

- vratky (preplatok od Tebysu s.r.o. za dodávku teplej 

úţitkovej vody za rok 2002 a preplatok za dodávku tepelnej 
energie za december 2002) v čiastke 67 tis. Sk, 

- splatené pohľadávky od obyvateľov zariadenia v čiastke 
12 tis. Sk, 

- úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške                 

jeden tis. Sk, 
- sponzorské  (tuzemské beţné granty na rozvoj sociálnej 

sféry) vo výške  5 tis. Sk. 
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Školské zariadenia mesta Trenčín, mestská rozpočtová 

organizácia bola zriadená mestom Trenčín, od 01.07.2002 na 
dobu neurčitú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č.111 ods.1 zo dňa 27.06.2002 ako samostatný 

právny subjekt. 

      Mesto Trenčín zriadilo organizáciu podľa § 4, ods.3 

písmeno j. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona 

č. 33/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

Organizácia so sídlom Soblahovská 65, Trenčín bola svo-
jimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta 

Trenčín. Hospodárila samostatne, podľa schváleného rozpočtu 

s prostriedkami, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne. Organizácia bola zriadená za účelom zastrešenia 

všetkých školských zariadení na území mesta Trenčín, ktoré 
nemajú právnu subjektivitu. Bolo to 20 materských škôl, jedna 

základná škola, dva školské kluby detí, 17 školských jedální 

pri materských školách a jedno stredisko sluţieb škole. 
      Podľa hlavného predmetu činnosti zabezpečovala orga-

nizácia v roku 2003 tieto úlohy : 
a) V materských školách výchovu a vzdelávanie detí v pred-

školskom veku. Dopĺňala rodinnú výchovu o výchovne 

vzdelávaciu činnosť, zameranú na všestranný rozvoj 
osobnosti dieťaťa. Utvárala podmienky na hravú, záujmovú 

a oddychovú činnosť detí. 
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b) V základných školách poskytovala pre ţiakov 1. aţ 4. roč-

níka základné vzdelanie, zabezpečovala rozumovú výchovu 
v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlas-

tenectva, humanity a demokracie a poskytovala etickú, 
mravnú, náboţenskú, estetickú, pracovnú, zdravotnú a eko-

logickú výchovu ţiakov, pripravovala ţiakov pre ďalšie 

štúdium. 
c) V školských kluboch detí zabezpečovala pre ţiakov, ktorí 

plnili povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie 
v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

d) V školských jedálňach zabezpečovala stravovanie pre deti 

a ţiakov, ktorí navštevovali materské školy alebo základnú 
školu. 

e) Stredisko sluţieb škole zabezpečovalo práce a sluţby pre 
školské zariadenia v rámci organizácie v tomto rozsahu : 

- posudzovalo stav a servis materiálnych didaktických 

prostriedkov, audiotechniky a vysávačov, 
- vykonávalo revíziu a servis elektrických zariadení 

a bleskozvodov,  
- vykonávalo údrţbu a servis vodoinštalácií a ústredného 

kúrenia, 

- vykonávalo dopravu, 
- vykonávalo zámočnícke a zváračské práce, 

- vykonávalo stolárske práce, 
- vykonávalo sklenárske práce, 

- vykonávalo hydroizolačné opravy a klampiarske práce. 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
č. 195 ods. 2 písm. b) zo dňa 18.12.2003 bolo Stredisko 

sluţieb škole ku dňu 31.12.2003 zrušené. 
      Počas roku 2003 sa hľadali, čo najvýhodnejšie podmienky 

na zabezpečenie chodu organizácie a to po materiálnej 

a personálnej stránke. Všetky opatrenia na zabezpečenie 
chodu organizácie sa robili tak, aby nebol narušených chod – 

prevádzka materských škôl, základnej školy, školských klubov 
detí a školských jedální. 
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      Organizácia Školské zariadenia mesta Trenčín zastrešovala 

jednu základnú školu a 40 školských zariadení bez právnej 
subjektivity, čo si vyţadovalo vytvoriť prijateľnú organizačnú 

štruktúru. Organizačná štruktúra schválená uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 254 zo dňa 28.11.2002 zostala 

počas celého roka bez zmeny takto : 

 Kancelária riaditeľa, 

 Úsek ekonomický, 

 úsek materských škôl : 

Ul. M. Nešporu č. 16               
Ul. Gagarinova č. 3 

Ul. Švermova č. 24 
Ul. Legionárska č. 37 

Ul. 28. októbra č. 7 

Ul. Povaţská č. 5 
Ul. M. Turkovej č. 5 

Ul. Soblahovská č. 22 
Ul. K. Šmidkeho č. 12 

Ul. Šafárikova č. 11 

Ul. Jána Halašu č. 11 
Ul. Stromová č. 3 

Ul. Kubranská č. 20 
Ul. Opatovská č. 39 

Ul. Hanzlíkovská č. 2 

Ul. Na dolinách č. 27 
Ul. Niva č. 9 

Ul. Pri parku č. 10 
Ul. Medňanského č. 9 

Ul. Orechovská č. 14 

 

 úsek základných škôl a školských klubov detí 
Základná škola Ul. Potočná č. 86   

Školský klub Ul. Gagarinova č. 7 

Školský klub Ul. Novomeského 
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 úsek školských jedální pri materských školách 

Ul.  M. Nešporu č. 16 
Ul.  Švermova č. 24 

Ul.  Legionárska č. 37 

Ul.  28. októbra č. 7 
Ul.  Povaţská č. 5 

Ul.  M. Turkovej č. 5 
Ul.  Soblahovská č.22 

Ul.  K. Šmidkeho č. 12 

Ul.  Šafárikova č. 11 
Ul.  Jána Halašu č. 11 

Ul.  Stromová č. 3 
Ul.  Kubranská č. 20 

Ul.  Opatovská č. 39 
Ul.  Hanzlíkovská č. 2 

Ul.  Niva č. 9 

Ul.  Pri parku č. 10 
Ul.  Medňanského č. 9 

 
Ostatné základné školy v Trenčíne boli v právnej subjektivite. 

 

 úsek Správy školských zariadení v Trenčíne 
 

Počet zamestnancov : 
 

Kancelária 

riaditeľa + 

riaditeľ 

Úsek 

ekonomic

ký 

Úsek MŠ 
Úsek ZŠ 

a ŠKD 

Úsek ŠJ 

MŠ 

Úsek 

strediska 

sluţieb 

škole 

Spolu 

Pedag. 

prac. 
  143 27   170 

Prevádz. 

prac. 
3 7 54 4 54 13 138 

Spolu 3 7 197 31 54 13 308 

 

Kancelária riaditeľa 

Činnosť kancelárie riaditeľa bola v roku 2003 zabezpe-

čovaná 2 zamestnancami. Miesto pedagogického pracovníka 
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nebolo v roku 2003 obsadené. Jeho obsadenie sa predpokladá 

koncom roku 2004. Kanceláriou riaditeľa boli vykonávané 
práce v tomto rozsahu : 

- sekretárka a personalistka – komplexné zabezpečenie per-
sonálnej agendy, vzdelávanie pracovníkov, spisová agenda, 

archívna sluţba, spojovateľka pre všetkých zamestnancov 

správy m.r.o. (riaditeľ, úsek ekonomický) a úsek strediska 
sluţieb škole, styk so 40-timi odlúčenými pracoviskami. 

- technik poţiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany pri práci, 
civilnej ochrany – spracovával základné smernice poţiarnej 

ochrany a bezpečnosti a ochrany pri práci pre všetky pra-

coviská škôl a školských zariadení v Trenčíne, školil pra-
covníkov poţiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany pri 

práci, kontroloval dodrţiavanie smerníc poţiarnej ochrany 
a bezpečnosti a ochrany pri práci, evidoval pracovné úrazy 

a školské úrazy (úrazy detí a ţiakov počas pobytu 

v zariadeniach. 
Vzhľadom na to, ţe organizácia vyuţívala len analógovú 

telefonickú ústredňu, všetky hovory prichádzajúce z vonku 
bolo potrebné manuálne spájať zamestnankyňou kancelárie 

riaditeľa. Táto ústredňa bola zastaralá a značne poruchová. Pre 

zlepšenie práce v kancelárii riaditeľa a bezproblémovému spo-
jeniu prichádzajúcich hovorov na správu m.r.o. a úseku stre-

diska sluţieb škole, je potrebné v roku 2004 vybaviť toto 
pracovisko digitálnou ústredňou. 

 

Úsek ekonomický 

Úsek pracoval v plánovanej organizačnej štruktúre. Plnil 

úlohy rozpočtovníctva, zabezpečoval spracovanie účtovníctva 
za celú organizáciu a podľa jednotlivých pracovísk. Zabez-

pečoval spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy pre 
všetkých zamestnancov, evidenciu majetku a pokladničnú čin-

nosť, verejné obstarávanie pre všetky činnosti organizácie. Pre 

zlepšenie činnosti tohto úseku bude nutné zabezpečiť v roku 
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2004 vybaviť výpočtovou technikou. Celý úsek, ktorý mal 

sedem pracovníkov mal pre svoju činnosť len dva počítače. 
 

Úsek materských škôl 
Tento úsek predstavoval 20 materských škôl rozmiestne-

ných na celom území mesta Trenčín. Kaţdú materskú školu 
viedla riaditeľka, ktorá bola menovaná do funkcie primátorom 

mesta Trenčín na základe výberového konania. Jednotlivé 

materské školy tvorili navonok samostatné celky (prevádzky), 
ktoré zabezpečovali svoju prevádzku pedagogickými a pre-

vádzkovými pracovníkmi. Všetky materské školy v orga-
nizácii zabezpečovali starostlivosť o zverené deti len v celo-

dennej prevádzke s 143 pedagogickými a 52 prevádzkovými 

zamestnancami zabezpečovali starostlivosť pre 1.535 detí vo 
veku od 2 rokov  do 7 rokov. 
 

Úsek základných škôl a školských klubov detí 

Školské zariadenia mesta Trenčín mali na tomto úseku 
jednu Základnú školu na Potočnej ulici (miestna časť Opatová 

n/V.  Bola to malotriedna základná škola a zabezpečujúca 

povinnú školskú dochádzku pre ţiakov 1. aţ 4.ročníka s 56 
ţiakmi. Vyučovací proces na tejto škole zabezpečovalo päť 

pedagogických zamestnancov a dvaja externí zamestnanci.  
V pôsobnosti organizácie boli dva školské kluby detí a to 

na Gagarinovej ulici a na Novomestského ulici. Výchovu 

a vzdelávanie pre 500 ţiakov základných škôl v čase mimo 
vyučovania a v čase školských prázdnin zabezpečovalo 20 

vychovávateľov. 
 

Úsek školských jedální pri materských školách  
Hlavnou náplňou tohto úseku bolo zabezpečiť stravovanie 

detí počas pobytu v materských školách a to trikrát za deň 

a stravovanie ţiakov Základnej školy Trenčín, Potočná ulica 
jedným hlavným jedlom. Úsek mal 17 školských jedální, ktoré 

zabezpečovali prípravu stravy pre 20 materských škôl  a jednu 
základnú školu. Je nutné konštatovať, ţe na tomto úseku 
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strojné vybavenie kuchýň v súčasnosti uţ nevyhovuje novým 

bezpečnostným predpisom. Je potrebné nahradiť ich novými 
strojnými zariadeniami.  
 

Úsek Strediska sluţieb škole 

Stredisko sluţieb škole zabezpečovalo beţnú údrţbu všet-
kých materských škôl, základných škôl, školských klubov detí 

a školských jedální pri materských školách riadených orga-

nizáciou Školské zariadenia mesta Trenčín. Ďalej poskytovalo 
svoje sluţby aj ostatným základným školám s právnou subjek-

tivitou v meste Trenčín. Činnosť strediska bola počas roka 
čiastočne ohrozená len nedostatkom finančných prostriedkov 

na prevádzku. Nedostatkom strediska bolo, ţe svojimi pracov-

níkmi nevedelo pokryť drobné stavebné úpravy a maliarske 
práce, na ktoré bolo v materských školách veľa poţiadaviek. 

Zabezpečenie maliarskych prác dodávateľským spôsobom 
bolo veľmi drahé a v rozpočte organizácie sa s takýmito prá-

cami nepočítalo. 
 

Počty detí v materských školách : 
Materská škola Počet detí Triedy  

spolu šk. r. 2003/2004 do 3 rok. 3- ročné 4- ročné 5- ročné 6- ročné 7- ročné Spolu Postihnuté 

MŠ, Pri parku 10 0 13 10 9 6 0 38 2 2,0 

MŠ, Hanzlíkovská 2 0 13 9 12 6 0 40 0 2,0 

MŠ, Na dolinách 27 3 17 17 20 4 3 64 0 3,0 

MŠ, Medňanského 9 6 19 19 30 15 0 90 1 4,0 

MŠ, Orechovská 14 1 10 4 6 4 4 29 7 2,0 

MŠ, Švermova 24 0 16 21 19 12 0 68 0 3,0 

MŠ, M.Turkovej 5 9 20 20 28 6 0 83 0 4,0 

MŠ, Gagarinova 3 1 16 12 13 5 0 47 0 2,0 

MŠ, Povaţská 5 2 12 21 17 12 0 64 0 3,0 

MŠ, Opatovská 39 4 20 22 26 2 1 75 11 5,0 

MŠ Kubranská 20 1 25 25 24 26 0 101 4 5,0 

MŠ, Šafáriková 11 5 43 33 29 19 0 129 0 6,0 

MŠ, Šmidkeho 12 3 22 44 52 18 0 139 0 6,0 

MŠ, J. Halašu 11 5 44 36 38 10 0 133 0 6,0 

MŠ, Legionárska 37 0 31 27 17 12 0 87 0 4,0 

MŠ, 28. októbra  1 9 10 21 6 1 48 0 2,0 

MŠ, Nešporu 16 2 16 11 10 11 0 50 0 2,0 

MŠ, St romová 3 1 16 23 32 0 0 72 0 3,0 

MŠ, Soblahovská 22 1 23 21 42 2 0 89 0 4,5 

MŠ, Niva 9 5 14 10 10 2 0 41 0 2,0 

Spolu 50 399 396 455 178 9 1487 25 70,5 
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V jednotlivých materských školách boli začlenené duševne 

i telesne postihnuté deti takto : 
 Materská škola Trenčín, Orechovská ulica  ......... 7 telesne 

a duševne postihnutých detí 
 Materská škola Trenčín,  Kubranská ulica ..... 4 sluchovo 

postihnuté detí 

 Materská škola Trenčín,  Opatovská ulica ....  11 zrakovo 
postihnutých detí 

 Materská škola Trenčín,  Medňanského ulica ..1 duševne 
postihnuté dieťa 

 Materská škola Trenčín,  Ulica Pri parku ..........  2 telesne 

a duševne postihnuté detí 
 

■ Malotriednu Základnú školu Trenčín, Potočná ulica navšte-
vovalo 50 ţiakov. 

■ Školský klub detí Trenčín, Novomeského ulica 
zabezpečoval starostlivosť o 205 detí. 

■ Školský klub detí Trenčín, Gagarinova ulica zabezpečoval 

starostlivosť o 302 detí. 
 

 
 

   Od 17. septembra 2003, kedy nadobudlo účinnosť Všeo-

becne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2003,  boli 
mesačné úhrady za bývanie a zaopatrenie v jednotlivých ty-

poch bytových jednotiek  nasledovné : 
 

Výmera 

v m
2 

Počet byt. 

jednotiek 

bývanie zaopatrenie/1 osoba spolu 

29 40 2295,- Sk 300,- Sk 2595,- Sk 

31 4 2445,- Sk 300,- Sk 2745,- Sk 

38 5 2970,- Sk 300,- Sk 3270,- Sk 

40 5 3120,- Sk 300,- Sk 3420,- Sk 

41 4 3195,- Sk 300,- Sk 3495,- Sk 

 

Oddelenie daní a poplatkov 

Oddelenie daní a poplatkov vykonávalo správu daní a po-

platkov prislúchajúcich mestu Trenčín a zabezpečuje činnosti 



 

 

 

 
78 

súvisiace s uplatňovaním a dodrţiavaním všeobecne záväz-

ných nariadení mesta z oblasti daní a poplatkov v zmysle 
zákona 317/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona 

544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona 194/1990 
Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších 

predpisov. 

Oddelenie daní a poplatkov plnilo najmä tieto úlohy : 
a) vykonávalo správu daní a poplatkov prislúchajúcich mestu 

Trenčín; 
b) viedlo a zodpovedalo za kompletnú agendu daňovníkov 

a poplatníkov mesta Trenčín; 

c) určovalo daňovú povinnosť, vyrubovalo daň z nehnuteľ-
ností a miestne poplatky; 

d)  overovalo podklady predloţené daňovým subjektom na 
výkon správy a vykonávalo vyhľadávaciu činnosť; 

e) sledovalo splatnosť a správnosť vyrubenej dane z nehnu-

teľností a miestnych poplatkov; 
f) vymáhalo včas nezaplatenú daň z nehnuteľností a miest-

nych poplatkov zasielaním výziev na zaplatenie nedoplat-
kov, vydaním exekučných príkazov a zriadením záloţných 

práv; 

g) posudzovalo uplatnenie úľav a oslobodení z dane z neh-
nuteľností a miestnych poplatkov v rozsahu príslušných 

právnych predpisov; 
h) vykonávalo a vyhodnocovalo kontrolnú činnosť vo veciach 

daní a poplatkov, vedie úradné záznamy z kontrolnej čin-

nosti; 
i) zabezpečovalo činnosti súvisiace s uplatňovaním a dodr-

ţiavaním všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčín 
v oblasti dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov; 

j) riešilo ţiadosti, sťaţnosti a odvolania vo veciach daní 

a miestnych poplatkov v rozsahu platných právnych pred-
pisov a všeobecne záväzných nariadení  mesta Trenčín;  
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2. Hodnotenie činnosti 

Cieľom oddelenia daní a poplatkov bola dlhodobo kvalitná 
správa pridelenej agendy v zmysle pracovnej náplne. V praxi 

to znamená najmä profesionálny prístup všetkých zamest-
nancov oddelenia daní a poplatkov, ktorí pri svojej pracovnej 

činnosti museli dbať na dodrţiavanie zákona ako aj na ús-

tretový prístup pri vybavovaní oprávnených alebo povinných 
náleţitostí daňovníkov v oblasti správy daní a poplatkov. 

a) silné stránky 
- dobrá práca v oblasti krízovej komunikácie; 

- kvalifikovaná práca v oblasti správy dane 

z nehnuteľností a miestnych poplatkov; 
- dobrá spolupráca s ostatnými oddeleniami mestského 

úradu; 

b) slabé stránky 

- zlepšiť personálne a priestorovo podmienky oddelenia 

vzhľadom k nárastu agendy dane z nehnuteľností 
a miestnych poplatkov; 

Súčasťou hodnotenia oddelenia daní a poplatkov je charak-
teristika jednotlivých miestnych poplatkov, dane z nehnuteľ-

ností a vymáhania pohľadávok. 

Prehľad príjmov oddelenia daní a poplatkov do rozpočtu 

mesta Trenčín v roku 2003 
 

Uk azovateľ  

 

 

Príjmy do rozpočtu  

v tis. Sk 

 

Počet daňovníkov 

vrátane oslobodených  

a) Daň z majetku   

    Daň z nehnuteľností 50 402 18 121 

    Domáce dane na tovary a sluţby - 

    dane za š pecifické sluţby 

  

    za ps a 517 1 917 

    za predaj alk. nápojov  4 843 185 

    za ubytovaciu kapacitu 46 3 

    z  reklamy 439 31 

    z  poplatku za zber, prepravu a  

    zneškodňovanie kom. odpadu  

 

49 127 

 

29 568 

    za pobyt v kúp.mieste alebo mieste 

    sústredeného cestovného ruchu  

 

684 

 

26 

    za uţívanie ver. priestranstva 4 909  

    za zábavné hracie prístroje  40 2 

c) Nedaňové príjmy za:    

    Výherné prístroje  9 960 13 

    Výťaţky lotérií a iných hier 609 12 
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A. Daň  z nehnuteľností 

     Zdaňovane nehnuteľností upravuje zákon 317/1992 Zb. 
o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a všeo-

becného záväzného nariadenia o určovania vyberaní dane 
z nehnuteľností. Dôleţitou skutočnosťou bolo, ţe sa nehnu-

teľnosti zdaňovali k 1. januáru príslušného zdaňovacieho ob-

dobia. Príjem oddelenia daní a poplatkov do rozpočtu mesta 
bol  stabilizovaný. 
 

Daň z nehnuteľností – sadzby dane za rok 2003 
 

 

Daň  z  pozemkov 

 

 

Základ dane  

Sadzba dane 

/ročná sadzbaxkoef./  

Zvýšenie dane  

/ za podnikanie /  

1 – orná pôda, chmeln ice 5,51 x výmera  0,75% zo zákl. dane - 

2 – trvalé tráv. porasty 4,13 x výmera  0,25% zo zákl. dane - 

3 - záhrady Výmera v m2 0,44Sk/m2(0,11 x 4,0) - 

4 – lesné pozemky  Cena poz. x výmera  0,25% zo zákl. dane - 

5 – rybníky s  chovom rýb Cena pôdy x výmera  0,25% zo zákl. dane - 

6 –zast. pochy a nádvoria Výmera v m2 0,44Sk/m2(0,11 x 4,0) - 

7 – stavebné pozemky  Výmera v m2 6,00Sk/m2(1,50 x 4,0) - 

8 – ostatné plochy Výmera v m2 0,44Sk/m2(0,11 x 4,0) - 

 

Daň zo stavieb Základ dane  
Sadzba dane 

/ ročná sadzba x koef. / 

Zvýšenie dane  

/ za podnikanie /  

1 - bývanie m2 5,60Sk/m2 (1,40 x 4,0) 8 Sk/m2 

2 – pôdohosp. pod.-skleníky  m2 2,00Sk/m2 (0,50 x 4,0) - 

3 – rekreačné a záhr. chatky  m2 6,20Sk/m2 (1,55 x 4,0) 8 Sk/m2 

4 – samost.a hromadné garáţe  m2 10,00Sk/m2(2,50 x 4,0) 8 Sk/m2 

5 – priemyselné stavby m2 30,00Sk/m2(7,50 x 4,0) - 

6 – ost.podnik. a zárob.činnosť m2 70,00Sk/m2(17,50x4,0) - 

7 – ostatné stavby m2 10,00Sk/m2(2,50 x 4,0) - 

 

Daň z bytov Základ dane 
Sadzba dane 

/ ročná sadzba x koef. / 

Zvýšenie dane  

/ za podnikanie /  

1 – byty a nebytové priestory m2 4,00Sk/m2(1,00 x 4,0) 8 Sk/m2 

2 – nebytové priestory na podn. m2 5,00Sk/m2(1,25 x 4,0) 8 Sk/m2 

 

B. Miestne poplatky 

     Medzi základné ukazovatele príjmovej časti mesta 
Trenčín patrili miestne poplatky. Zákon č. 544/1990 Zb. 

o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
taxatívne vymedzuje, ktoré druhy miestnych poplatkov 

môţe mesto vo svojom územnom obvode zaviesť. V roku 

2003 správca poplatku vyberal nasledovné druhy miestnych 
poplatkov : 
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 poplatok za ubytovaciu kapacitu 

Uvedený poplatok platila právnická a fyzická osoba, 
ktorá vlastnila rekreačné a školiace zariadenie, alebo 

mala k nemu právo hospodárenia. Spoplatňovalo sa kaţ-
dé lôţko v takomto zariadení, bez ohľadu na to, či sa 

lôţko vyuţíva alebo nie. 

 poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sús-
tredeného cestovného ruchu 

Poplatok platila len fyzická osoba za predpokladu, ţe sa 
prechodne zdrţiavala v mieste sústredeného cestovného 

ruchu za účelom rekreácie, alebo zdravotnej starost-

livosti alebo z dôvodu plnenia pracovných povinností. 
Zvláštnosťou tohto druhu miestneho poplatku bolo, ţe 

za mesto ho vyberala právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá poskytovala prechodné ubytovanie. 

 poplatok za psa 

Miestny poplatok za psa platila právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá vlastnila psa staršieho ako 6 mesiacov. Pri 

tomto druhu miestneho poplatku zákon určoval 
oslobodenie od poplatku, ktoré sa vzťahuje na nevidomé 

osoby, bezvládne osoby a drţiteľov preukazov ZŤP 

a ZŤP/S. 

 poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových 

výrobkov 
Miestnemu poplatku z predaja alkoholických nápojov 

a tabakových výrobkov podliehal predaj tabakových 

výrobkov a všetkých výrobkov, ktoré mali charakter 
alkoholických nápojov. Poplatok platila právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá tieto výrobky predávala v súvislosti 
s poskytovaním reštauračných, kaviarenských, ubytova-

cích alebo iných pohostinných sluţieb. 
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 poplatok z reklamy 

Poplatkovej povinnosti podliehali písomné, obrazové, 
svetelné, zvukové, figurálne, propagačné oznamy 

umiestnené v meste na verejných priestranstvách, vo 
verejne prístupných miestnostiach, na budovách, stav-

bách, plotoch a na ostatných objektoch a priestoroch 

viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev. 

 poplatok za predajné automaty 

Poplatok za predajné automaty sa platil za umiestnenie 
prístrojov a automatov, ktoré po vloţení potrebného 

mnoţstva mincí, bankoviek alebo platobnej karty vydá-

vali zákazníkovi vybraný tovar. 

 poplatok za zábavné hracie prístroje 

Predmetom tohto miestneho poplatku bolo umiestnenie 
mechanických elektronických prístrojov a automatov na 

zábavné hry, do ktorých sa na začatie hry vkladali mince 

alebo bankovky a prístroj nevydával peňaţnú výhru. 
Tejto poplatkovej povinnosti nepodliehali prístroje na 

ţetóny. 

 poplatok za zber prepravu a zneškodňovanie komunál-

nych odpadov a drobných stavebných odpadov 

Predmetom poplatku za zber prepravu a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

bol komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý 
vznikal na území mesta Trenčín. 

Tento príjem oddelenia daní a poplatkov do rozpočtu mesta 

moţno charakterizovať ako dobrý. 

C. Nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy oddelenia daní a poplatkov pozostávali 
z poplatku za prevádzkovanie výherných prístrojov a stáv-

kových kancelárií na území mesta Trenčín v zmysle zákona 

194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení 
neskorších predpisov. 
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Charakteristika príjmu oddelenia daní a poplatkov do 

rozpočtu mesta bol stabilizovaný. 

D. Vymáhanie pohľadávok 

Spôsob a výška vymáhaných pohľadávok oddelením daní 
a poplatkov bolo uskutočňované : 

a) zaslaním výzvy na zaplatenie nedoplatkov; 

b) daňovou exekučnou výzvou; 
c) zablokovaním účtu v banke; 

d) exekučnými príkazmi : 
- prikázaním pohľadávky z účtu v banke; 

- exekúcia zráţkami zo mzdy, na náhradu za pracovný 

príjem, dôchodok, štipendium; 
- prikázaním iných peňaţných pohľadávok; 

- predajom hnuteľných vecí. 

Predmetným exekučným príkazom správcu dane predchá-

dzalo zasielanie ţiadosti o poskytnutie súčinnosti zasielaných 

na : 
a) katastrálny úrad - správa katastra za účelom zistenia neh-

nuteľného majetku dlţníka; 
b) dopravný inšpektorát - za účelom zistenia vlastníctva moto-

rových vozidiel; 

c) sociálnu poisťovňu - za účelom zistenia zamestnávateľa; 
d) okresný úrad práce - či je vedený v evidencii nezamest-

naných a poberá príspevok v nezamestnanosti; 
e) peňaţné ústavy - za účelom zistenia, či dlţník má vedené 

účty v bankách; 

f) okresný súd - obchodný register, aktuálny výpis z obchod-
ného registra na daňový subjekt; 

g) dedičské oddelenie za účelom zistenia, ktorý notár prejed-
náva dedičskú vec.  
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Oddelenie daní a poplatkov v zdaňovanom období roku 

2003 vydalo : 

a) Platobných výmerov                                                   50 379 

b) Rozhodnutí                                                                    4 383  

c) Predvolaní                                                                     2 325  

d) Výziev na : 

- podanie priznaní                     572 
- zaplatenie nedoplatkov     1 214 

- daňových exekučných                148  

e) Exekučných príkazov a zablokovaní 

- účtov     71    

- zráţky zo mzdy   21 

f) Záloţných práv      7 

g) Návrhov na vykonanie exekúcie exekútorskými úradmi  8 

Prácu oddelenia daní a poplatkov v roku 2003 moţno defi-

novať ako dobrú s charakteristikou stabilného príjmu do roz-

počtu Mesta Trenčín. 

Oddelenie obchodu a sluţieb 

Oddelenie obchodu a sluţieb riadila vedúca oddelenia            
Ing. Marta Koptíková priamo podriadená vedúcemu odboru 

a plnila najmä tieto úlohy : 

- vydávalo rozhodnutia a stanoviská v rozsahu stanovenom 
príslušnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými 

nariadeniami a inými normami mesta Trenčín;  
- vydávalo a evidovalo osvedčenia o zápise samostatne hos-

podáriacich roľníkov; 

- viedlo evidenciu podnikateľských subjektov na území mesta 
Trenčín; 

- povoľovalo predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na 
trhových miestach v zmysle platnej právnej úpravy a všeo-

becne záväzných nariadení mesta Trenčín; 
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- vykonávalo kontrolnú činnosť na úseku prevádzkovania 

obchodu a sluţieb v meste, prenájmu nebytových pries-
torov, umiestnenia prevádzok, dodrţiavania prevádzkového 

času a činnosti na trhových miestach na území mesta 
Trenčín; 

 V rámci náplne pracovnej činnosti  boli v roku 2003 

spracované nasledovné počty jednotlivých  agend :  
- 423 záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/98 o pod-
mienkach podnikania na území mesta Trenčín;  

- 383 rozhodnutí o súhlase k uzatvoreniu nájomných zmlúv 

v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme ne-
bytových priestorov;                                               

- 432 rozhodnutí o povolení času predaja a času prevádzky 
sluţieb v zmysle VZN č. 2/98 o podmienkach podnikania 

na území mesta Trenčín, ordinačné hodiny v zmysle zákona 

č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z or-
gánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky;                                                                   

- 565 povolení na predĺţenie záverečnej hodiny v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/98 osvedčenia o zápi-

se do evidencie SHR;                                                     

- 88 povolení na ambulantný predaj v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 5/1998 o podmien-

kach predaja  výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových 
miestach;                            

- 30 povolení na zriadenie trhového miesta za účelom kona-

nia príleţitostných trhov v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Trenčín č. 5/1998;                                                               

- 40 stanovísk k podnikateľskému zámeru vydávané pre 
Okresný úrad práce v zmysle zákona č. 387/96 Z.z. o za-

mestnanosti;                                                                     

- 112 povolení na predaj poľnohospodárskych prebytkov a 
spotrebného tovaru na trhoviskách; 

- vymoţené pohľadávky voči mestu Trenčín : 
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 daň nehnuteľností ....................   252.652 Sk  

 uţívanie verejného priestranstva     4.334 Sk 

 poplatok za odpad .....................     1.716 Sk 

K 31.12.2003 bolo evidovaných 6.412 podnikateľských 

subjektov v meste Trenčín, z toho :   
o fyzické osoby ..............  4.624 

o právnické osoby .........  1.788 

Podnikateľská činnosť podľa zamerania bola v roku 2003 

rozdelená na : 

-   obchodná činnosť ............ 39,00 % 
-   výrobná činnosť .............   23,00 % 

-  sluţby .............................   38,00 % 

Na oddelení obchodu a sluţieb Mestského úradu v Trenčíne 

bola vedená evidencia podnikateľov a prevádzok na území 

mesta. Podľa evidencie prevádzok  bolo ku koncu roka 2003 
na území mesta 1.557 predajní a prevádzok poskytujúcich 

sluţby, z toho : 
-   predajní potravín ........................  176 

-   pohostinských zariadení ...............  249 

-   prevádzok poskytujúcich sluţby ....  304 

Na území mesta Trenčín bolo povolených 5 trhovísk: 

o trhovisko č. 1 pri nákupnom stredisku Druţba  
o trhovisko č. 2 JUH na Ulici generála Svobodu 

o trhovisko č. 3 pri nákupnom stredisku Úspech 

o trhovisko č. 4 pri nákupnom stredisku Rozkvet 
o trhovisko č. 5 Herbária na Štúrovom nám. 

Oddelenie obchodu a sluţieb Mestského úradu v Trenčíne 
v priebehu  roka 2003 : 

- riešilo sťaţnosti týkajúce sa porušovania Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/1998 o podmienkach podni-
kania na území mesta Trenčín; 

- pripravovalo vianočné trhy; 
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- zabezpečovalo predávajúcich pri rôznych akciách 

organizovaných mestom Trenčín;  
- spracovávalo podklady pre rôzne štatistické prehľady. 

 

Oddelenie vnútornej správy 

Oddelenie vnútornej správy riadila PaedDr. Tamara Igoľ-

nicynová a bolo zaradené podľa súčasnej organizačnej štruk-
túry mesta Trenčín pod ekonomickým oborom. V roku 2003 

malo oddelenie vnútornej správy  15 zamestnancov. 
Činnosť oddelenia vnútornej správy bola rôznorodá. K naj-

dôleţitejším úlohám, ktoré oddelenie vnútornej správy zabez-

pečovalo bolo prevádzkyschopnosť objektov v správe Mest-
ského úradu v Trenčíne. Išlo najmä o vykurovanie, údrţbu, 

opravy, hospodárenie s energiami, čistiace a upratovacie prá-
ce. Oddelenie vnútornej správy zabezpečovalo pre potreby 

mesta Trenčín aj autoprevádzku. 

V roku 2003 boli tieţ priebeţne plnené úlohy vyplývajúce 
z beţnej činnosti Mestského úradu v Trenčíne – zabezpečo-

vanie pracovných rokovaní, zasadnutí mestskej rady, mest-
ského zastupiteľstva, činnosti podateľne, zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, archivácie a spi-

sovej sluţby. 
Pre potreby splnenia dopravných úloh v roku 2003 bolo 

vyuţívaných šesť osobných motorových vozidiel. Dňa                  
1. augusta 2003 sa zakúpilo motorové vozidlo Audi A6 TN 

300 AC. Dňa 30. augusta 2003 sa predalo motorové vozidlo 

Audi A6 TN 260 BI. V autoparku mesta Trenčín boli evi-
dované nasledovné vozidlá : VW Golf, VW Passat, VW Sha-

ran, Škoda Felícia a AUDI A6. 
V oblasti správy majetku bol všetok nový zakúpený maje-

tok zaevidovaný do majetkovej evidencie mesta Trenčín podľa 

umiestnenia a majetkové karty následne odoslané na zaúč-
tovanie na finančné oddelenie. Taktieţ boli zaevidované 
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všetky presuny majetku medzi jednotlivými pracoviskami boli 

zaznačené v majetkovej evidencii. 

 
 

Vyhodnotenie plnenia úloh civilnej ochrany v roku 2003   

Úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Mestského 
úradu v Trenčíne boli v roku 2003 zamerané na plnenie 

hlavných úloh v súlade so „Zameraním činnosti okresného 

úradu na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a obrany“. 
Spracovaný „Plán hlavných úloh na úseku civilnej ochrany 

obyvateľstva  mesta Trenčín na rok 2003 schválený dňa 20. 2. 
2003 bol doručený kaţdému členovi štábu civilnej ochrany 

obyvateľstva mesta Trenčín. 

Spracovaný Plán hlavných úloh mesta Trenčín na úseku 
civilnej ochrany obyvateľstva na rok 2003 a vyhodnotenie 

splnenia Plán hlavných úloh mesta Trenčín za rok 2002 bol 
písomne predloţený Okresnému úradu, odboru civilnej ochra-

ny obyvateľstva v termíne do 28.2. 2003. 

Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany mesta Trenčín 
a Mestského úradu v Trenčíne (karta mesta) bola spracovaná a 

vedená v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 201/2002 Z.z. o zabezpečovaní organizovania 

jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, 

lokalizačných a likvidačných prác. 
Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 

bola uskutočnená prostredníctvom informačných novín samo-
správy mesta Trenčín „Info“ na témy : 

- výdaj PIO obyvateľstva v meste Trenčín; 

- ukrytie obyvateľstva mesta Trenčín; 
- evakuácia obyvateľstva mesta Trenčín pri haváriách 

vodohospodárskych diel; 
- činnosť obyvateľstva pri havárii  na Zimnom štadióne 

Hokejového klubu Dukla Trenčín (únik amoniaku) 
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a prostredníctvom vysielania televízie Trenčín na témy : 

- výdaj PIO obyvateľstva v meste Trenčín; 
- ukrytie obyvateľstva mesta Trenčín; 

- evakuácia obyvateľstva mesta Trenčín pri haváriách 
vodohospodárskych diel; 

V oblasti pohotovosti, varovania a vyrozumenia boli spra-

cované pokyny o spôsobe vyrozumievania orgánov a orga-
nizácií v meste Trenčín boli zaslané vyrozumievaným orga-

nizáciám (46 organizácií ) a nimi zahlásené údaje boli zapra-
cované do Plánu vyrozumenia a do plánu Kontrola spojenia. 

V oblasti varovania obyvateľstva boli podľa nariadenia 

Okresného úradu v Trenčíne preskúšané elektronické popla-
chové sirény v meste Trenčín a výsledok skúšok bol pra-

videlne oznamovaný na Okresnému úradu v Trenčíne. 
V oblasti ochrany obyvateľstva bola vykonaná aktualizácia  

dokumentácie Plánu evakuácie obyvateľstva mesta Trenčín pri 

havárii vodohospodárskeho diela Liptovská Mara a Oravská 
priehrada. Hlavný dôraz bol kladený na roztriedenie obyva-

teľov podľa jednotlivých evakuačných stredísk (podľa ulíc a 
častí mesta) a určenie potrebných evakuačných zariadení. Gra-

fická časť dokumentácie bola aktualizovaná aj na pláne okresu 

Trenčín (1:50 000), ako aj na pláne mesta (1 : 10 000 ). 
Spracovaná objednávka evakuačnej prepravy osôb bola pred-

loţená Okresnému úradu v Trenčíne. Ďalej v oblasti ochrany 
obyvateľstva bol prepracovaný Havarijný plán Zimného šta-

dióna Hokejového klubu Dukla Trenčín a závodu OLD Herold 

a.s. Trenčín podľa najnovších parametrov účinnosti  a aktua-
lizovaný bol i Plán výdaja prostriedkov individuálnej ochrany 

obyvateľstva PIO (pre 17 výdajných stredísk). 
V zmysle Pokynu č. 1/2000 Ministerstva hospodárstva Slo-

venskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Slo-

venskej republiky pre oblasť zásobovacieho zabezpečenia eva-
kuácie bola uzatvorená predbeţná zmluvu (zmluva o budúcej 

nájomnej zmluve) so subjektami schopnými zabezpečiť moţ-
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nosť ubytovania a bola uzatvorená predbeţná zmluvu (zmluva 

o budúcej kúpnej zmluve) na zabezpečenie stravy pre 
evakuované osoby pri prípadnej havárii Jadrovej elektrárne 

Jaslovské Bohunice na území mesta Trenčín. 
Na úseku ukrytia obyvateľstva sa pokračovalo v zmapovaní 

vhodných suterénnych – pivničných priestorov v individuálne 

bytovej výstavbe a komplexnej bytovej výstavbe, ktoré by po 
určitej stavebno - technickej úprave  mohli slúţiť ako úkrytové 

priestory – úkryty budované svojpomocne pre ukrytie oby-
vateľstva počas krízového stavu) a mimoriadnych udalostí.  

Dokumentácia Plánu ukrytia obyvateľstva bola spracovaná 

a zosumarizovaná podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebno – technických 

poţiadavkách na stavby a o technických podmienkach tech-
nických zariadení vzhľadom na poţiadavky civilnej ochrany 

v znení neskorších predpisov.  

Vzhľadom na túto skutočnosť úsek civilne ochrany oby-
vateľstva Mestského úradu v Trenčíne vykonal v roku 2003 

prieskum (praktickú obhliadku) a zmapovanie celého mesta 
Trenčín po jednotlivých častiach a uliciach popisom domo-

vých čísiel a zakresľovaním nových objektov, ktoré boli pos-

tavené za posledných 10 rokov. Boli tu zachytené nové 
objekty organizácií, závodov, podnikov, firiem, objekty 

v komplexnej bytovej výstavbe a rodinné domy. Taktieţ 
terénne úpravy, komunikácie, chodníky, zeleň a pod. Táto časť 

bola hotová schematicky v  roku 2002 a v roku  2003 sa pre-

kresľovali do originálu na pauzovací papier. Celý komplex  
pozostáva z 28 výkresov formátu A1 (50 x 70 cm). Na konci 

roka 2003 bola dopracovaná grafická časť plánu ukrytia oby-
vateľstva mesta Trenčín, ktorá sa ukončí v prvom štvrťroku 

2004.    

Na úseku materiálno-technického zabezpečenia (materiál 
civilnej ochrany a PIO) bolo vykonaných skladníkom civilnej 

ochrany kontroly  skladov civilnej ochrany a odpracovaných 
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80 hodín mesačne  na údrţbe a ošetrovaní prostriedkov PIO. 

Ošetrovanie a kontrola uskladnenia prostriedkov PIO so zápi-
som v denníku materiálu civilnej ochrany bolo vykonávané 

pravidelne vo všetkých 5 skladoch PIO v zmysle zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. a vyhlášky Ministerstva vnútra Sloven-

skej republiky č. 314/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o 
podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom 

civilnej ochrany. Inventarizácia materiálu civilnej ochrany a  
PIO bola vykonaná so stavom k 30. 11. 2003 inventarizačnou 

komisiou. 

Dňa 7.3.2003 došlo k zrúteniu hradného parkamenového 
múru v objekte Trenčianskeho hradu. Na základe tejto sku-

točnosti bola vyhlásená mimoriadna situácia v centre mesta 
Trenčín v dôsledku ohrozenia obyvateľov a majetku pod hra-

dom s moţnosťou zrútenia ostávajúceho múru. Následne sa 

vykonali záchranné, lokalizačné a likvidačné práce a uza-
tvorenie priestoru mimoriadnej udalosti, ktoré trvalo aţ do 

otvorenia priestoru mimoriadnej udalosti dňa 2.7.2003. 
Ohrozené obyvateľstvo bolo evakuované a bolo im zabez-

pečené náhradné ubytovanie a stravovanie. 

V mesiaci jún 2003 bolo vykonané cvičenie na tému 
„Organizácia, riadenie a vykonanie záchranných, lokalizač-

ných a likvidačných prác po vzniku mimoriadnej udalosti“ pri 
prevádzkovej havárii chladiaceho zariadenia amoniaku v pre-

vádzke zimného štadióna Hokejového klubu Dukla Trenčín 

a následne k úniku 1.800 kg amoniaku a nahlásenie uloţenia 
biologickej látky antrax v obchodných priestoroch hyper-

marketu Tesco. 
V mesiaci september 2003 bol spracovaný materiál z Mini-

sterstva hospodárstva Slovenskej republiky „Na zabezpečenie 

potrieb nevyhnutných na preţitie obyvateľstva v krízovej 
situácii“ program „Amion“.  
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Plnenie úloh  na úseku ochrany pred poţiarmi v roku 2003  

 V roku 2003 sa úlohy na úseku ochrany pred poţiarmi 
plnili v zmysle nových predpisov platných od 1.4. 2002 – 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o 
ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii a v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/1992 „Poţiarny poriadok mesta 
Trenčín“. 

Na základe vyššie menovaného všeobecne záväzného 
nariadenia mesto Trenčín zriadilo tri mestské hasičské zbory 

zloţené z fyzických osôb : 

- mestský hasičský zbor Trenčín – Záblatie v počte 50 čle-
nov; 

- mestský hasičský zbor Trenčín  -  Opatová v počte 100 čle-
nov; 

- mestský hasičský zbor Trenčín – Kubrica v počte 40 čle-

nov. 

Mestské hasičské zbory sa v  roku 2003 pripravovali na 

súťaţe hasičských druţstiev, ktoré sa uskutočňovali najmä 
v letných mesiacoch. 

Mestské hasičské zbory sa v  roku 2003 zúčastnili na 

nasledujúcich súťaţiach hasičských druţstiev : 

Mestský hasičský zbor Trenčín – Záblatie : 

- 31.5.2003 súťaţ hasičských druţstiev – Motešice 
- 8. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Krásno 

- 14. 6. 2003 okresné kolo previerky pripravenosti - Horné 

Srnie 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Trenčianske 

Stankovce 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Šišov 

- 5. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Lednické Rovne 

- 6. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Pruské 
- 12. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horňany 

- 27. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Svinná 
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- 3. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Záhorovice (Česká 

republika) 
- 10. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Púchov 

- 10. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Ďurďové 
- 16. 8. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev o Pohár primátora 

mesta Trenčín – Trenčín –Záblatie 

- 23. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Podluţany (Česká 
republika) 

- 30. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horná Súča 
- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Brumov (Česká 

republika) 

- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Nedašov (Česká 
republika) 

- 13. 9. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev – Dobrá 
- 14. 9. 2003 súťaţ poţiarnych druţstiev – Lehota pod 

Vtáčnikom 

- 20. 9. 2003 súťaţ poţiarnych druţstiev - Koš 
Mestský hasičský zbor Trenčín – Kubrica : 

- 31.5.2003 súťaţ hasičských druţstiev – Motešice 
- 14. 6. 2003 okresné kolo previerky pripravenosti - Horné 

Srnie 

- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Trenčianske 
Stankovce 

- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Šišov 
- 12. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horňany 

- 27. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Svinná 

- 3. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Záhorovice (Česká 
republika) 

- 16. 8. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev o Pohár primátora 
mesta Trenčín – Trenčín –Záblatie 

- 30. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horná Súča 

- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Brumov (Česká 
republika) 

- 7. 9. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Nedašov (Česká 
republika) 
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- 13. 9. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev – Dobrá 

Mestský hasičský zbor Trenčín – Opatová 
- 14. 6. 2003 okresné kolo previerky pripravenosti - Horné 

Srnie 
- 28. 6. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Trenčianske 

Stankovce 

- 12. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horňany 
- 27. 7. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Svinná 

- 16. 8. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev o Pohár primátora 
mesta Trenčín – Trenčín –Záblatie 

- 30. 8. 2003 súťaţ hasičských druţstiev – Horná Súča 

- 13. 9. 2003 súťaţ hasičských  druţstiev – Dobrá 

Na všetkých mestských hasičských zboroch boli vykonané 

opravy poţiarnej striekačky PPS 12.  
Na poţiarnych vozidlách mestských hasičských zborov 

Trenčín – Záblatie, Trenčín – Opatová a Trenčín – Kubrica sa 

vykonali technické a ekologické kontroly v zmysle právnych 
predpisov a vozidlá sa udrţiavali v akcieschopnom stave po 

celý rok 2003. 

Na  základe poţiadaviek bol v mesiaci máj 2003 doplnený 

materiál poţiarnej ochrany mestských hasičských zborov  

nasledovne : 
Mestský hasičský zbor Záblatie : 

- hadica B 65  športová .............. 2 ks 
- hadica C 38  športová ............... 5 ks 

- savica 105 x 2,4 m ..................... 1 ks 

- sací kôš ....................................... 1 ks 
- sada pohárov ............................. 3 ks 

- spojka hrdlová a tlaková ............ 4 ks 
- rozeta zlatá ................................ 6 ks 

Celkové náklady na materiál ochrany pred poţiarmi 

mestského hasičského zboru Záblatie za rok 2003  boli 
22.650,- Sk. 
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Mestský hasičský zbor Opatová : 

- hadica B 65 športová ................ 2 ks 
- hadica C 42 športová ................. 4 ks 

- savica ......................................... 1 ks 
Celkové náklady na materiál poţiarnej ochrany mestského 

hasičského zboru Opatová za rok 2003 boli 23.476,- Sk. 

Mestský hasičský zbor Kubrica : 
- hadica C 42 športová ................. 4 ks 

- opasok ........................................        10 ks  
- čiapka ........................................ 8 ks 

- odznak na čiapku .......................       10 ks 

- hodnostné označenie ....................      50 ks 

Celkové náklady na materiál poţiarnej ochrany mestského 

hasičského zboru  Kubrica za rok 2003 boli 23.066,- Sk. 
Mestské hasičské zbory zasahovali v jarných a letných me-

siacoch pri  10 poţiaroch, ktoré vznikli od nedbalosti obča-

nov. Jednalo sa o vypaľovanie trávnych porastov a malých 
lesných poţiarov.   

 

Revízia prenosných hasiacich prístrojov 

V mesiaci august 2003 bola vykonaná pravidelná revízia 

prenosných hasiacich prístrojov v budove Mestského úradu 
Trenčín a v sklade civilnej ochrany na Ulici M. Turkovej 

v celkovej hodnote 12.593,25,- Sk.               
Dokumentácia ochrany  pred poţiarmi mesta Trenčín bola 

vedená v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  č. 121/2002 Z. z. v poţiarnej prevencii a v prípade 
potreby je priebeţne aktualizovaná. Dokumentáciu ochrany 

pred poţiarmi tvorili : 
- Všeobecne záväzné zariadenie č. 7/1992 Poţiarny poriadok 

mesta Trenčín 

- poţiarne poplachové smernice 
- poţiarny evakuačný plán 

- poţiarna kniha 
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- doklady o kontrole a revízii poţiarnotechnických zariadení  

- dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred 
poţiarmi 

- dokumentácia o činnosti mestských hasičských zborov 
 
 

 Odbor právny 

Právny odbor Mestského úradu v Trenčíne vykonával 

činnosť pod vedením JUDr. Ivety Orgoníkovej v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení a ďalšími právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republiky zabezpečoval organizačné a 
administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora 

v rámci náplne činnosti jednotlivých oddelení, ktoré boli 

súčasťou právneho odboru. 

Právny odbor sa členil na oddelenia : 

1. právne, 
2. legislatívy a evidencie obyvateľstva, 

3. majetkové. 
 

1. právne oddelenie 
Oddelenie zabezpečovalo : 

a) právne poradenstvo pre úrad, orgány mesta a mestskú 

políciu; 
b) vykonávanie právneho zastúpenia mesta pred súdmi 

a inými orgánmi; 
c) vypracovávanie návrhov zmlúv a dohôd mesta 

v spolupráci s príslušným oddelením úradu, okrem zmlúv 

týkajúcich sa majetku mesta Trenčín;  
d) posudzovanie návrhov zmlúv na základe poţiadaviek 

jednotlivých odborov a oddelení predkladaných na 
uzavretie inými subjektami; 

e) zabezpečovanie činnosti vyplývajúcej z platnej právnej 

úpravy pre obstarávateľa pri verejnom obstarávaní; 
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f) realizáciu právneho vymáhania pohľadávok mesta 

Trenčín a exekučných konaní v rámci právomocí v zmys-
le platných právnych predpisov; 

Hodnotenie činnosti oddelenia podľa jednotlivých 

oblastí činnosti 

- skontrolovalo, spripomienkovalo 532 návrhov zmlúv; 

- vypracovalo 12 návrhov zmlúv; 
- vytvorilo prehľad právnych predpisov uverejnených 

v Zbierke zákonov v roku 2003, vrátane vytvorenia struč-
ného obsahu tých predpisov, ktoré sa týkajú obcí; 

- aktualizovalo databázu súdnych sporov;  

- aktualizovalo databázu interných predpisov Mestského 
úradu v Trenčíne; 

- vypracovalo 15 ţalôb na Okresný súd v Trenčíne vo veci 
vymáhania kúpnej ceny za odpredaj bytov a ich 

nasledovné vymáhanie a vypracovanie ďalších ţalôb; 

- zastupovalo Mesto Trenčín vo viacerých súdnych 
sporoch; 

- zastupovalo Mesto Trenčín v konkurzných veciach 
v zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní; 

- úspešné vymáhalo viaceré pohľadávky prostredníctvom 

exekúcie; 
- vypracovalo 8 právnych stanovísk; 

- spolupracovalo pri zabezpečovaní volieb do orgánov 
mesta a parlamentných volieb ; 

- poskytovalo právne poradenstvo priebeţne; 

 
 

Verejné obstarávanie: 
V priebehu roku 2003 boli právnym oddelením v súlade so 

zákonom č.  263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov  
zabezpečené nasledujúce akcie : 

 

 



 

 

 

 
98 

Názov akcie Typ súťaţe 

Podlimitné a nadlimitné metódy vo : 

Mobilná ľadová plocha Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Dodávka osobných počítačov Uţšia súťaţ 

Rekonštrukcia strechy MŠ Ul. J. Halašu Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Kamerový systém Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Technická mapa mesta Trenčín – 13. etapa Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Rozšírenie h lavného mestského cintorína Juh – 2. etapa Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Prepojenie kanalizácie Kubranská cesta  Verejná súťaţ 

Juhovýchodný obchvat Verejná súťaţ 

Správa, prevádza a údrţba verejného osvetlenia Verejná súťaţ 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Verejná súťaţ 

Odkanalizovanie bytových domov Pred Poľom Zrušená verejná súťaţ 

Stredisko údrţby Správy mestských lesov – rozšírenie 

dielne  

Verejná súťaţ 

Osobný automobil primátora  Verejná súťaţ 

Rekonštrukcia domu Ul. Piaristická č. 42  Verejná súťaţ 

Papier do kopírovacích strojov a tlačiarní Verejná súťaţ 

Procesná integrácia Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Kanalizácia pravý breh - štúdia Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Podprahové metódy vo :  

Príprava projektu aktiv ita C Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Osobný automobil Spoločný obecný úrad Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Osobný automobil Mestská polícia  Rokovacie konanie bez zverejnenia  

Deratizácia verejných plôch zelene Uţšia súťaţ 

Zakúpenie konvektomatu Uţšia súťaţ 

 

2. oddelenie legislatívy a evidencie obyvateľstva 

plnilo tieto úlohy : 
a) spracovávalo všeobecne záväzné nariadenia a iné normy 

orgánov mesta  Trenčín a Mestského úradu v Trenčíne 
v spolupráci s príslušnými oddeleniami a zodpovedalo 

za ich súlad s právnymi predpismi a s jazykovou 

normou; 
b) viedlo evidenciu platných všeobecne záväzných na-

riadení; 
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c) viedlo evidenciu zmlúv a dohôd uzavretých mestom 

Trenčín a v spolupráci s príslušnými oddeleniami vyko-
návalo kontrolu ich plnenia; 

d) pripravovalo rokovania mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva; 

e) vyhotovovalo zápisnice a uznesenia z rokovaní mest-

skej rady a mestského zastupiteľstva, výpisy z uznesení 
a realizuje styk s poslancami; 

f) archivovalo písomné materiály mestskej rady a mest-
ského zastupiteľstva, výborov mestských častí a ko-

misií mestského zastupiteľstva; 

g) vypracovávalo záznamy z rokovaní výborov mestských 
častí; 

h) zabezpečovalo činnosti súvisiace s vyhlásenými voľ-
bami a referendom v zmysle príslušných právnych 

predpisov; 

i) evidovalo obyvateľstvo a pôsobí ako ohlasovací orgán 
pre hlásenie pobytu občanov; 

j) vydávalo listiny o určení, zmene, zrušení  súpisných  a 
orientačných čísel stavieb v meste, viedlo evidenciu 

vydaných súpisných a orientačných čísel; 

k) zabezpečovalo označovanie ulíc a iných verejných 
priestranstiev v meste; 

l) viedlo matriku v rámci matričného úradu v súlade 
s platnou právnou úpravou; 

m) vykonávalo osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 

overovanie správnosti údajov v ţiadosti o odpis alebo 
výpis z registra trestov;  

 

Štatistické údaje oddelenia za rok 2003 
 

Mestská rada v Trenčíne  Počet zasadnutí Počet uznesení 

 13 397 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  Počet zasadnutí Počet uznesení 

 12 212 
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Výpisy z uznesení mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva 

Počet 

 651 

Komisie mestského zastupiteľstva Počet zasadnutí 

komisia finančná a majetková  13 

komisia ţivotného prostredia a dopravy 18 

komisia územ. plánovania a investícií 10 

komisia škol., zdravot. a  sociálnych vecí 13 

komisia kult., cestov. ruchu, športu a 

cirkví   
12 

 

Výbory mestských častí Počet zasadnutí 

Sever 11 

Západ 11 

Stred 10 

Juh 10 

 

Evidencia rôznych zmlúv Počet vydaných čísel 

na zmluvy 

Počet stornovaných 

zmlúv 

Celkový počet            

realizovaných zmlúv 

 980 0 980 

 

Prihlásenie na trvalý pobyt v meste 469 

Prehlásenie trvalého pobytu v meste 1029 

Narodenie dieťaťa 439 

Odhlásenie trvalého pobytu 1054 

Prihlásenie k prechodnému pobytu 157 

Potvrdenia o trvalom pobyte k príspevku na bývanie 367 

Potvrdenia o trvalom pobyte k k prvému občianskemu preukazu 673 

Pošta (odpovede na doţiadania týkajúce sa údajov o  obyvateľoch od súdov, 

exekútorov, poisťovní a iných štátnych orgánov) 

311 

Vydávanie listín o určení, zmene, zrušení súpisného (orientačného) čísla 602 

Zápis v knihe narodení 1136 

Zápis v knihe manţelstiev  321 

Zápis v knihe úmrt í 720 

Sobáše: 

- s cudzincom 

- delegované 

- cirkevné 

 

19 

24 

149 

Vydané výpisy vrátane prvopisov 3771 

Overenie podpisov 5248 

Osvedčenie listín 3420 

Register trestov 77 

Úprava mena 4 

Úprava priezv iska 3 

Zmena priezviska po rozvode 15 

Dodatočné záznamy  415 

Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manţelstva 45 

Potvrdenie o ţití 14 

Oprava rodného čísla - 

Zápis do osobitnej matriky 47 

Určenie otcovstva 75 

Iné potvrdenia 1720 

Potvrdenie o pohrebe 285 

Zmocnenie k uzavretiu manţelstva 11 
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Počet obyvateľov podľa mestských častí a vekovej 

štruktúry 
 

Mestská časť 

Počet obyvateľov 

0-3 

roční  

4-6 

roční  

7-14 

roční  

15-17 

roční  

18-60 

roční  

61a viac 

roční  
Spolu 

Stred mesta 

Dolné mesto 

Dlhé Hony 

Noviny 

Biskupice 

38 

81 

218 

49 

17 

21 

72 

187 

24 

20 

78 

223 

538 

88 

57 

41 

109 

245 

32 

8 

768 

1735 

4299 

799 

368 

166 

672 

1844 

303 

163 

1112 

2892 

7331 

1295 

633 

mestská časť Stred  

spolu 

403 324 984 435 7969 3148 13263 

Juh 1. 

Juh 2. 

310 

235 

195 

221 

666 

1262 

310 

795 

7010 

5481 

697 

192 

9188 

8186 

mestská časť Juh s polu  545 416 1928 1105 12491 889 17374 

Sihoť 1. 

Sihoť 2. 

Sihoť 3.  

Sihoť 4. 

Opatová  

Pod Sokolice  

Kubra 

Kubrica  

123 

54 

51 

64 

65 

57 

52 

8 

117 

57 

21 

57 

45 

45 

71 

11 

346 

145 

131 

223 

158 

164 

198 

19 

159 

53 

89 

132 

58 

72 

63 

13 

2638 

1154 

1427 

1816 

961 

1263 

1278 

182 

1429 

815 

204 

89 

329 

280 

399 

77 

4812 

2278 

1923 

2381 

1616 

1881 

2061 

310 

mestská časť Sever 

spolu 

474 424 1384 639 10719 3622 17262 

Zámostie  

Kvetná 

Istebník 

Orechové 

Zlatovce 

Nové Zlatovce 

Záblatie  

47 

46 

33 

15 

51 

78 

32 

33 

24 

35 

21 

32 

53 

25 

95 

120 

87 

75 

137 

246 

107 

37 

68 

44 

33 

75 

96 

41 

674 

1398 

598 

407 

957 

1589 

573 

391 

60 

213 

160 

253 

390 

197 

1277 

1716 

1010 

711 

1505 

2452 

975 

mestská časť západ 

spolu 

302 223 867 394 6196 1664 9646 

Mesto Trenčín spolu  1724 1387 5163 2573 37375 9323 57545 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín : 

VZN č. 4/1991 Štatút mestskej pamiatkovej rezervácie 
VZN č. 6/1991 o dodrţiavaní čistoty, poriadku, zhromaţ-

ďovaní, odvoze, zneškodňovaní a vyuţívaní 

tuhého komunálneho odpadu v meste Trenčín 
VZN č. 7/1991 Štatút zelene 

VZN č.13/1991 o pouţívaní a ochrane mestských symbolov 
VZN č. 2/1992 o pestovaní zeleniny, kvetov, ovocných 

stromov a iných poľnohospodárskych plodín 

na území mesta  
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VZN č. 3/1992 o výstavbe a prevádzke káblových televíznych 

systémov na území mesta Trenčín 
VZN č. 4/1992 o cintorínskom poriadku v meste Trenčín 

VZN č. 7/1992 Poţiarny poriadok mesta Trenčín 
VZN č. 2/1994 Domový poriadok 

VZN č. 3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na 

území mesta Trenčín 
VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebyto-

vých priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín 
a výške úhrad za dočasné uţívanie pozemkov 

vo vlastníctve Mesta Trenčín 

VZN č. 2/1998 o podmienkach podnikania na území mesta 
Trenčín 

VZN č. 3/1998 o podmienkach vykonávania taxisluţby na 
území mesta Trenčín 

VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 

vlastníctve mesta Trenčín 
VZN č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a posky-

tovania sluţieb na trhových miestach 
VZN č. 6/1998 o určení miest na vylepovanie volebných pla-

gátov na území mesta Trenčín 

VZN č. 7/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.1 pri nákup-
nom stredisku Druţba  

VZN č. 8/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.4 pri nákup-
nom stredisku Rozkvet  

VZN č. 9/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.2 Juh na 

Ulici generála Svobodu 
VZN č.10/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.3 pri 

nákupnom stredisku Úspech  
VZN č.11/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č.5 Herbária na 

Štúrovom námestí 

VZN č.12/1998 Trhový poriadok pre príleţitostné trhy na 
Farskej ulici a Mierovom námestí  
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VZN č.13/1998 Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné 

trhy 
VZN č. 2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 

VZN č. 3/1999 Poskytovanie finančných príspevkov z roz-
počtu Mesta Trenčín 

VZN č. 4/1999 o verejných kultúrnych, telovýchovných, 

športových a turistických podujatiach 
VZN č. 2/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečistenia  
VZN č. 3/2000 o udeľovaní Čestného občianstva mesta 

Trenčín, Ceny mesta Trenčín a Ceny 

primátora mesta 
VZN č. 2/2001  o Mestskej polícii v Trenčíne 

VZN č. 4/2001 o odpadoch 
VZN č. 2/2002 o určení školských obvodov mesta Trenčín 

VZN č. 3/2002 o podmienkach drţania psov v meste Trenčín 

VZN č. 3/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti Juh – 
„Juţná“ 

VZN č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby 
a o úhradách za opatrovateľskú sluţbu na 

území   mesta Trenčín 

VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými pros-
triedkami Mesta Trenčín 

VZN č. 6/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ – 
„K mlyniskám“ 

VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 

mesta 
VZN č. 8/2003 o miestnych poplatkoch 

VZN č. 9/2003 o rozsahu a bliţších podmienkach poskyto-
vania sociálnych sluţieb v m.r.o. Sociálne 

sluţby mesta Trenčín 

VZN č.10/2003 o poskytovaní starostlivosti v Domove dô-
chodcov penzión, m.r.o. 

VZN č.11/2003 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností 
VZN č. 1/2004 Rozpočet mesta Trenčín na rok 2004 
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Oddelenie majetku 

V zmysle Organizačného poriadku Mestského úradu 
v Trenčíne majetkové oddelenie zabezpečovalo hospodárenie 

a nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
Vykonávalo najmä tieto činnosti : 

a) evidovanie majetku mesta Trenčín;  

b) usporiadavalo vlastnícke vzťahy na majetok mesta Trenčín 
a zabezpečovalo jeho zápis na list vlastníctva; 

c) vybavovalo ţiadosti občanov týkajúce sa majetkovoprávnej 
agendy; 

d) realizovalo predaj alebo prenájom majetku mesta Trenčín;  

e) zabezpečovalo zverenie majetku mesta Trenčín do správy 
mestských organizácií; 

f) vypracovávalo vyjadrenia v zmysle zákona č. 323/1992 Zb. 
na vydanie    osvedčenia vyhlásenia o vydrţaní na základe 

ţiadostí občanov; 

g) vypracovávalo vyjadrenia mesta ako vlastníka pozemkov 
k stavebným konaniam. 

 
Štruktúra nehnuteľností vo vlastníctve mesta : 

1. budovy – bytové a nebytové priestory  

 – základné školy a školské zariadenia 
2. pozemky podľa kultúr : 

a. orná pôda 
b. záhrady 

c. ovocné sady 

d. trvalé trávnaté porasty 
e. lesná pôda 

f. vodné plochy 
g. zastavané plochy 

h. ostatné plochy 

Majetkové oddelenie viedlo evidenciu nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Trenčín v spolupráci s Katastrálnym úradom 
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v Trenčíne, správou katastra, ktorý poskytoval dva druhy 

základných informácií : 
1. majetkové  a vlastnícke vzťahy 

2. katastrálnu mapu 

Evidencia majetku mesta bola vedená podľa katastrálnych 

území : 

1. Kubrá 
2. Orechové 

3. Hanzliková 
4. Zlatovce 

5. Záblatie 

6. Trenčianske Biskupice 
7. Opatová 

8. Kubrica 
9. Istebník 

10. Trenčín 

11. Soblahov 
12. Mníchova Lehota 

Mesto Trenčín nakladalo s nehnuteľnosťami v zmysle : 
1)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Tren-

čín, schválených znesením č. 113Mestským zastupiteľ-

stvom v Trenčíne  dňa 28.8.1997;  
2) Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2003 o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku Mesta Trenčín, schvále-
ného uznesením č. 98 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 30.6.2003; 

3) VZN č. 6/1997 o určovaní cien za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 

dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
schválené uznesením č. 114 Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 28.81997; 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
s časťou majetku mesta Trenčín hospodárili : 

 Mestské hospodárstvo Trenčín, m.p.o. 
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 Správa mestských lesov Trenčín, m.p.o. 

 Trenčianska kultúrna a programová agentúra, m.p.o. 
 Sociálne sluţby mesta Trenčín, m.r.o. 

 Tebys, s.r.o., Trenčín 
 Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 

 Základné školy, m.r.o. 

Mesto Trenčín vyuţívalo nehnuteľnosti predovšetkým ako 
komunikácie, parkoviská, parky, okrasnú zeleň, športoviská, 

detské ihriská, trhoviská, byty, nebytové priestory. 

V roku 2003 majetkové oddelenie vypracovalo : 

- 130 kúpnych zmlúv za účelom predaja nehnuteľného 

majetku; 
- 75 kúpnych zmlúv za účelom kúpu nehnuteľného majetku 

do vlastníctva mesta; 
- 49 nájomných zmlúv za účelom prenájmu nehnuteľného 

majetku; 

- 10 zámenných zmlúv za účelom usporiadania vlastníckych 
vzťahov; 

- 21  protokolov o zverení nehnuteľného majetku do správy 
mestských organizácií; 

- 5 zmlúv o zmluve budúcej za účelom výstavby; 

- 23 nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory; 
 

 Odbor školstva a sociálnych vecí 

Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsob-

ností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 447/2001 o majetku obcí, zákonom č. 

506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení prešla dňom 1. júla 2002 zriaďovateľská 
funkcia základných škôl, základných umeleckých škôl a 

centier voľného času s právnou subjektivitou na Mesto 
Trenčín. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 

154 zo dňa 27.10.2003 novelizáciu Organizačného poriadku 
Mestského úradu v Trenčíne, v ktorom bol doplnený nový člá-

nok 19 – odbor školstva  a sociálnych vecí. Na  základe  tohto  
uznesenia  bol  k  01. 11. 2003 na Mestskom úrade v Trenčíne 

zriadený odbor školstva a sociálnych vecí. 

Kalendárny rok 2003 bol prvým uceleným obdobím, kde 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl v meste, vy-

konával správu v súlade so zákonom č. 542/1990 Zb. o štátnej 
správe v školstve a financovanie v súlade so zákonom                     

č. 506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl a získal tak 

vlastné, neskreslené údaje o situácii na kaţdej základnej škole 
v oblasti financovania s analytickým členením  na mzdové 

náklady a prevádzkové náklady. 
Mesto Trenčín bolo zriaďovateľom týchto základných škôl :  

Základná škola v Trenčíne, Ulica L. Novomeského 

Základná škola, Kubranská cesta 
Základná škola v Trenčíne, Študentská ulica 3 

Základná škola v Trenčíne, Ulica Na Dolinách 27 
Základná škola v Trenčíne, Hodţova ulica 37 

Základná škola, Saratovská ulica, 

Základná škola, Veľkomoravská ulica 12 
Základná škola v Trenčíne, Východná ulica 9 

Základná škola v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony 1 
Základná škola, Ulica P. Bezruča č. 66 

Základná umelecká škola, Námestie SNP č. 2 

Centrum voľného času, Hviezdoslavova ulica č. 6 

Základné školy poskytovali základné vzdelanie, zabez-pe-

čovali rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania 
a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie 

a poskytovali mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú 

výchovu a ekologickú výchovu ţiakov. Umoţňovali aj nábo-
ţenskú a výchovu a športovú prípravu. Základné školy pri-

pravovali ţiakov pre ďalšie štúdium a prax. Základná škola má 
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deväť ročníkov. Od piateho ročníka sa spravidla diferencuje 

podľa záujmov a schopností ţiakov. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zmysle § 3 

ods. 1 zákona č. 586/2001 Z.z. o štátnom rozpočte v súlade s  
§ 6 ods. 8 zákona Národnej rasy Slovenskej republiky                   

č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v súlade so záko-

nom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

poskytlo záväzný limit decentralizačnej dotácie na financo-
vanie beţných výdavkov v roku 2003 na úseku školstva v cel-

kovej výške 18 513 000 Sk. 

Okresný úrad v Trenčíne v zmysle zákona č. 506/2001 Z.z. 
o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov poskytoval dotáciu na mzdy, platy, sluţobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania, odvody poistného do poisťovní 

a Národného úradu práce v roku 2003 pre základné školy 

s právnou subjektivitou v celkovej výške 119.873 000 Sk. 

K 31. decembru 2003 základné školy navštevovalo 5.594 

ţiakov v  240 triedach, centrum voľného času 300 ţiakov a zá-
kladnú umeleckú školu 973 ţiakov. Výchovu a vzdelávanie na 

základných školách vykonávalo k tomuto termínu 443 peda-

gogických a 145 nepedagogických zamestnancov. 

Decentralizačná dotácia na financovanie beţných výdavkov 

bola pouţitá na úhradu faktúr za dodávku jednotlivých druhov 
energií, zakúpenie čistiacich prostriedkov a na zabezpečenie 

administratívnej a ďalšej nevyhnutnej prevádzky škôl. Výška 

poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na jednotlivé školy 
neumoţnila realizovať na školách ani nevyhnutné opravy škol-

ských budov a školských zariadení. 

Mesto Trenčín, ako zriaďovateľ Základnej školy v Trenčí-

ne, Ulica 1. mája č. 9 v roku 2003 z dôvodu nedostatočného 

počtu ţiakov na uvedenej základnej škole pristúpil k jej vyra-
deniu zo siete škôl a následne k jej zrušeniu. Rozhodnutím 
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Ministerstva školstva Slovenskej republiky bola Základná 

škola na ul. 1. mája 9 v Trenčíne ku dňu 1. novembra 2003 
vyradená zo siete škôl a následne Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne uznesením č. 162 uvedenú základnú školu ku dňu  
31. decembra 2003 zrušilo. 

Základná škola v Trenčíne, Východná ulica a Základná 

škola v Trenčíne, Ulica Dlhé Hony v roku 2003 realizovali 
program vlády Slovenskej republiky „Vráťme šport do škôl“, 

ktorý bol výlučne určený na rekonštrukčné práce telocviční pri 
základných školách. Základnej škole Východná ulica  bola 

pridelená dotácia vo výške 100.000,- Sk, ktorú v plnej výške 

preinvestovala a Základnej škole Ulica Dlhé Hony bola 
pridelená dotácia vo výške 180.000,- Sk, ktorá bola tieţ v pl-

nom rozsahu preinvestovaná. 

Do podprojektu „Otvorená škola“ projektu „Infovek“ v sú-

lade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky 

vytvoriť na základných školách podmienky na zvýšenie počí-
tačovej gramotnosti pre ţiakov škôl a zamestnancov škôl, ob-

drţali finančnú dotáciu na realizáciu tohto projektu  pre mesto 
Trenčín dve základné školy. Základná škola Ulica Na doli-

nách dostala finančné prostriedky vo výške 100.000,- Sk a Zá-

kladná škola Hodţova ulica vo výške 90.000,- Sk.  Finančné 
prostriedky boli poskytnuté na základe podpísanej zmluvy 

medzi Mestom Trenčín a Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky.  

Všeobecná úverová banka Bratislava  v roku 2003 s cieľom 

 vytvorenia, čo najlepších podmienok ďalšieho rozvoja počí-
tačovej gramotnosti na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín na základe kúpnej zmluvy dodala 40 ks 
počítačových zostáv, ktoré boli prerozdelené na tri základné 

školy a to na  Základnú školu Hodţova ulica 15 ks, Základnú 

školu Ulica L. Novomeského 15 ks, Základnú školu Ulica P. 
Bezruča 10 ks.  
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Oddelenie sociálne 

Oddelenie sociálne bolo podľa novej štruktúry Mestského 
úradu v Trenčíne začlenené do odboru školstva a sociálnych 

vecí. V roku 2003 plnilo oddelenie   tieto  základné úlohy : 
- zabezpečovalo  sociálnu politiku mesta v rozsahu určenom 

právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami 

a inými opatreniami, najmä v oblasti starostlivosti o ťaţko 
zdravotne postihnutých a starých občanov, o rodinu a deti s  

príslušnou agendou, koordinovalo a realizovalo sociálny 
program mesta Trenčín; 

- riadilo činnosť klubov dôchodcov; 

- spolupracovalo s humanitnými, cirkevnými a charitatívnymi 
organizáciami a zdruţeniami pri plnení sociálneho pro-

gramu mesta Trenčín; 
- spolupracovalo so zdravotníckymi zariadeniami a profes-

nými stavovskými organizáciami pri zabezpečovaní úloh 

mesta na úseku ochrany a zdravia občanov vyplývajúcich 
z platných právnych predpisov; 

- zabezpečovalo plnenie úloh vyplývajúcich z všeobecne zá-
väzného nariadenia na úseku svojej činnosti a kontrolovalo  

ich dodrţiavanie; 

- spolupracovalo pri vypracovávaní programov rozvoja býva-
nia na území mesta Trenčín s príslušnými odbornými odde-

leniami úradu, štátnymi orgánmi a ostatnými subjektami na 
území mesta Trenčín, realizovalo potreby a poţiadavky ob-

čanov mesta v oblasti bývania; 

- základe doţiadania orgánov a organizácií podávalo  infor-
mácie o občanoch, ktorí majú trvalé bydlisko v meste; 

- v zmysle § 3 ods. 3 písm a/ zákona  369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečovalo 

mesto Trenčín menšie obecné sluţby, ktoré boli určené na 

zlepšenie  ţivota, ţivotného prostredia, ekonomických a so-
ciálnych podmienok obyvateľov mesta a boli vykonávané 
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v záujme mesta evidovanými nezamestnanými, ktorí majú 

v obci trvalý pobyt; 
- riešilo problémy vyplývajúce zo zákona č. 461/2001 o pre-

chode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce, spolupracovalo s m.r.o. Sociálne sluţby Mesta Tren-

čín a Domova penziónu pre dôchodcov, m. r. o. Ulica La-

vičkova č. 10 Trenčín. 

Jednou zo základných úloh oddelenia v sociálnej oblasti  

bolo poskytovanie sociálnej pomoc občanom mesta Trenčín, 
ktorej cieľom bolo zmierniť alebo prekonať s aktívnou účas-

ťou samotného občana hmotnú alebo sociálnu núdzu.      

     V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 195/1998 Z.z . 

v znení neskorších predpisov zabezpečovalo oddelenie jedno-
rázové dávky sociálnej pomoci, ktoré nemali charakter celo-

plošnej dávky, poskytovali sa len v naliehavých prípadoch, 

keď sa občan ocitol v sociálnej núdzi alebo v núdzi spôsobenej 
ţivelnou pohromou alebo mimoriadnou udalosťou. Zo 121 

občanov spĺňalo 80 podmienky priznania v zmysle platných 
právnych noriem  v čiastke 142.416.- Sk.  

Na podporu činnosti občianskych zdruţení, charity  vyčle-

nilo mesto Trenčín finančné prostriedky  v celkovej sume 300 
tis. Sk. Z celkového počtu 17 ţiadosti v roku 2003 spraco-

vaných v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/1999 
boli na návrh sociálnej  komisie  poskytnuté finančné pros-

triedky  nasledovne : 

1) Asociácia zväzov zdravotne postihnutých.......    30.000.- Sk 
2) Centrum pre rodinu ..................................    30.000.- Sk 

3) Slovenský zväz sluchovo postihnutých ..........    10.000,- Sk  
4) Občianske zdruţenie Omega ..........................    21.000,- Sk 

5) Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá Z.O. č. 17 

                                                                                  10.000,- Sk 
6) Občianske zdruţenie Materské centrum Srdiečko ..    

                      7.500,- Sk 
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7) Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

                                                                           15.000,- Sk 
8) Občianske zdruţenie Klub abstinentov Trenčín .... 

                                                                      7.000,- Sk 
9) Zväz postihnutých  civilizačnými chorobami, Trenčín  

           10.000,- Sk 

10) Svojpomocný klub stomikov – ILCO Trenčín 
                                                            10.000.- Sk 

11) Demy – Domov sociálnych sluţieb ..............   10.000.- Sk 
12) Slovenské krízové centrum Dotyk.................  41.000.- Sk 

13) Zdruţenie kresťanských dôchodcov .............    5.000.- Sk   

14) Jednota Dôchodcov na Slovenska ................     5.000.- Sk  
15) Diecézna charita Nitra, charitatívno-sociálne centrum  

                                                                                  30.000.- Sk  
16) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ...  5.000.- Sk 

17) Klub sclerosis – multiplex Trenčín..................  5.000.- Sk 

     Spolu ......................       251.500.- Sk 
 

V zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov zabezpečovalo sociálne odde-

lenie s právnym odborom pomoc  pre 1986 občanov : 

- pri riešení základných ţivotných podmienok, integrácie 
občana do spoločnosti, riešenie sociálnej núdze občana 

s ťaţkým zdravotným postihnutím, odporúčania ţiadostí 
občanov (pre štátne orgány,  sociálne zariadenia a pod.);                                                  

- správy o povesti na občanov mesta Trenčín; 

- riešenie sociálnych problémov občanov bez prístrešia 
(Farskou charitou, Slovenským červeným kríţom a pod.); 

- zabezpečovanie pohrebných sluţieb;  
- šetrenie sociálnych problémov :  

a) občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony; 

b) maloletých detí, ktoré boli zverené do pestúnskej 
starostlivosti; 
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c) ţiadateľov o zverenie detí do pestúnskej starostlivosti 

alebo o osvojenie; 
d) návrh opatrovníka nesvojprávnej osobe ; 

e) osobitný príjemca na dávku dôchodkového zabezpe-
čenia a pod. 

          Na území mesta Trenčín pôsobilo 8 klubov dôchodcov 

v mestských častiach : Opatová, Kubrica, Kubra , Záblatie, 
Zlatovce, Istebník, Ulica Soblahovská a Farská ulica. V klu-

boch dôchodcov boli vytvorené podmienky pre záujmovú 
a kultúrnu činnosť, na udrţiavanie fyzickej a psychickej akti-

vity občanov, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, pre 

občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Oddelenie pos-
kytovalo jednotlivým klubom dôchodcov pomoc pri zabez-

pečovaní spoločenských podujatí, materiálne vybavenie, pre-
zentáciu klubu. Na prevádzku jednotlivých klubov dôchodcov 

bolo z rozpočtu mesta v roku 2003 vynaloţených 280.300. Sk. 

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné 

celky zabezpečovalo oddelenie prevzatie agendy súvisiacej 
s prechodom pôsobností, práv a povinností z pracovno-práv-

nych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov z Okresného 

a Krajského úradu v Trenčíne pre Zariadenie opatrovateľskej 
sluţby , Ulica Piaristická č. 42 a Domov dôchodcov – Domov 

penzión pre dôchodcov, Ulica Lavičková č. 10 v Trenčíne. 
 

1.  Bytová oblasť: 

     V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej rady č. 
182/1992 Zb. o  úprave niektorých pomerov súvisiacich s náj-

mom bytov s bytovými náhradami a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom 

vo vlastníctve Mesta Trenčín v znení noviel spolupôsobilo 

oddelenie s firmou Tebys spol. s r.o. v oblasti nájomných 
vzťahov k bytom a ubytovacím zariadeniam a  vo vlastníctve 

mesta Trenčín.  



 

 

 

 
114 

    Rekonštrukciou objektu na Kasárenskej ulici v Trenčíne 

vzniklo 16 bytových jednotiek. Oddelenie zabezpečovalo čin-
nosť spojenú odovzdávaním bytov jednotlivým nájomcom, 

riešilo problémy závad bytov na Ulici Generála M. R. Šte-
fánika, riešilo ţiadosti a sťaţnosti vo vzťahu k bytovým pro-

blémom občanov.    

V roku 2003 bola realizovaná výstavba  61 nájomných by-
tov na Ulici Východnej v Trenčíne. Oddelenie zabezpe-čovalo 

prípravu podkladov pre rokovanie Komisie školstva, sociál-
nych vecí a zdravotníctva  Mestského zastupiteľstva v Tren-

číne na úseku prešetrovania cca 162 ţiadostí o prenájom bytov 

priamo v domácnostiach ţiadateľov. Komisia z prešetrených 
ţiadostí odporučila na prerokovanie Mestskej rade v Trenčíne  

nájomcov bytov 04.12.2004.  

2. Zabezpečovanie menších obecných sluţieb 

V  zmysle § 3 ods. 3 písm.  a) zákona  369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpe-
čovalo Mesto Trenčín menšie obecné sluţby, ktoré boli určené 

na zlepšenie  ţivota, ţivotného prostredia, ekonomických a so-
ciálnych podmienok obyvateľov mesta Trenčín a boli vyko-

návané v záujme mesta evidovanými nezamestnanými, ktorí 

majú v meste Trenčín trvalý pobyt. Menších obecných sluţieb 
sa  v roku 2003  zúčastnilo  158 občanov a odpracovalo 

17.067 hodín. 

3.  Kontrolná činnosť 
Na základe plánu práce oddelenia boli v roku 2003 vy-

konané priebeţné kontroly v jednotlivých kluboch dô-
chodcov, ktoré boli zamerané na zabezpečenie majetku, 

čistoty priestorov, činnosť a pod. 

4.  Ďalšia činnosť 

- novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1988 

Zásady hospodárenia s bytovým fondom na území Mesta 
Trenčín, 
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- inventarizácia a prevod majetku, 

- Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva – za-
bezpečenie pravidelných zasadnutí, zápisnice, 

- spracovanie materiálov do mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva, 

- spracovanie a vyhodnotenie rozpočtu, 

- poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 
Z.z., 

- terénna sociálna práca, styk s občanmi, poradenstvo, 
- spracovanie štatistických údajov pre Okresný úrad Tren-

čín, Krajský úrad Trenčín, Krajskú správu štatistického 

úradu v Trenčíne 
 

 Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu 
Na základe novelizácie Organizačného poriadku Mest-

ského úradu v Trenčíne, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

dňa  27. 10. 2003 uznesením  č. 154 s účinnosťou od 
1.11.2003 schválilo vytvorenie odboru kultúry, športu a 

cestovného ruchu. Odbor kultúry, športu a cestovného 
ruchu pozostáva  z oddelení : 

 oddelenie kultúry 

 oddelenie cestovného ruchu 
 oddelenie športu 

     Odbor kultúry zabezpečoval aktivity súvisiace s roz-
vojom cestovného ruchu a propagácie mesta Trenčín, pri-

pravoval rokovania so subjektami a orgánmi samosprávy 

z tuzemska, vyhľadával a realizoval tuzemské i zahraničné 
projekty a granty na  získavanie finančných prostriedkov, 

sústreďoval štatistické údaje za mesto, v spolupráci s inými 
subjektami zabezpečoval kultúrne a vzdelávacie aktivity, 

koordinoval a evidoval ich podujatia. V spolupráci so štát-

nymi a neštátnymi športovými zariadeniami a záujmovými 
zdruţeniami zabezpečoval športové aktivity na území mes-

ta Trenčín, organizoval a riadil aktivity Zboru pre ob-
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čianske záleţitosti, zodpovedal za vedenie kroniky  mesta 

Trenčín a jej archiváciu, predkladal návrhy a realizuje 
propagáciu mesta Trenčín prostredníctvom masmédií a 

publikačnej činnosti. 

     Náplň práce odboru sa neustále rozširoval. Od roku 

2001, kedy vznikla Televízia Trenčín zabezpečoval odbor 

komunikáciu s Trenčianskou televíziou. Zabezpečoval 
spracovanie a podklady pre tlač publikácií Trenčín v čís-

lach a Výročnú správa mesta Trenčín za uplynulý ka-
lendárny rok. 

K slabým stránkam činnosti odboru patrilo zniţovanie 

finančných prostriedkov v rozpočte mesta Trenčín a pribú-
danie pracovných činností. Náplň bola špecifická so 

široko-spektrálnym pôsobením odboru od narodenia die-
ťaťa aţ po smútočné občianske obrady.  Nemoderné tech-

nické vybavenie neumoţňuje operatívne riešenie pracovnej 

problematiky. 
     K silným stránkam činnosti odboru patrila reprezen-

tácia mesta Trenčín doma aj v zahraničí na prezentačných  
výstavách cestovného ruchu, propagácia mesta v médiách, 

rozvojom stredoškolského športu a zabezpečovaním spo-

ločenských podujatí a obradov. K silným stránkam patrí 
profesionalita, flexibilita a kreativita zamestnancov, zabez-

pečujúcich činnosť odboru. 
 

Oddelenie kultúry 

Neodmysliteľnou súčasťou ţivota obyvateľov a koloritu 
mesta bola a je kultúra ako dôleţitý prostriedok rozvoja 

duchovného ţivota, činiteľa podporujúceho a rozvíjajúceho 
medziľudskú komunikáciu, socializáciu, estetické hodnoty a 

návyky.  

V roku 2003 Mesto Trenčín prerozdelilo pre projekty 
občianskych zdruţení, inštitúcií, pre kluby, súbory a záujmové 
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zdruţenia finančnú čiastku 4 470 018,- Sk v nasledovnej 

štruktúre 
 

P.č. Zoznam subjek ov (názov projektu)  výška dotácie v Sk 

1. FS Véna pri Strednej zdravotníckej škole (p ríspevok na činnosť) 10 000,- 

2. Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého (príspevok na činnosť) 20 000,- 

3. Zdruţenie na podporu DFS Radosť v  Trenčíne (príspevok na činnosť) 40 000,- 

4. Kultúrne centrum Sihoť – Musica Poetica (príspevok na činnosť) 15 000,- 

5. Ing. Gulík – Brezina (p ríspevok na činnosť) 15 000,- 

6. FS Trenčan Gymnázia Ľ. Štúra (príspevok na činnosť) 50 000,- 

7. Zdruţenie na podporu DFS Kornička (príspevok na činnosť) 20 000,- 

8. Trenčiansky spevácky zbor (príspevok na činnosť) 15 000,- 

9. OZ Country tanečný súbor Maryland (príspevok na činnosť) 15 000,- 

10. Komorný orchester mesta Treenčín (príspevok na činnosť) 20 000,- 

11. Mestský dychový orchester (príspevok na činnosť) 20 000,- 

12. Trenčianske hradné divadlo (príspevok na činnosť) 20 000,- 

13. Divadelné zdruţenie Kolomaţ (príspevok na činnosť) 5 000,- 

14. Dychová hudba Opatovanka (príspevok na činnosť) 18 000,- 

15. FS Senior klub Druţba Trenčín (príspevok na činnosť) 12 000,- 

16. Kultúrne centrum Sihoť – Fistulatoris Consort (príspevok na činnosť) 10 000,- 

17. Tap Dance Quartet (príspevok na činnosť) 15 000,- 

18. Folklórna skupina Kubra (70. výročie + Rok Profesora Hlaváča)  100 000,- 

19. ICHAF (Detský výtvarný Trenčín)  300 000,- 

20. CEA (0. ročník trenčianskeho ekofilmu)  8 500,- 

21. OZ Kontakte Sp 18 Th 2089 (Dramaturg ický p lán Kontakte komunity)  270 000,- 

22. Akad. ma l. Ivan Minárik (hradenie nákladov na výstavy v  Londýne a Berlíne) 10 000,- 

23. Štefan Trusina (Láska menom harmonika)  20 000,- 

24. Ing. Peter Halák (kn iha Stručný sprievodca ţivotom slameného vdovca) 15 000,- 

25. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (p ríspevok na činnosť) 10 000,- 

26. Verajná kn iţnica M.Rešetku v Trenčíne (Trenčianski literáti známi-neznámi) 10 000,- 

27. Mgr. Lenka Valachová – Lingual (Estetizácia rozvoja detí predškolského veku) 10 000,- 

28. ZŠ Ul. P. Bezruča (p rojekt Sokrates) 10 000,- 

29. Ing. V. Kulíšek – Kvart (Sám na jav isku) 200 000,- 

30. Ing. V.Kulíšek – KVART (Kulišáreň) 30 000,- 

31. Juraj Ševčík (Hudobné klubové večery) 60 000,- 

32. Juraj Ševčík (Princ spevu) 25 000,- 

33. Juraj Ševčík (Garage rock) 25 000,- 

34. OZ Klub priateľov váţnej hudby(Trenčianska hudobná jar)  150 000,- 

35. Kultúrne centrum Sihoť (K prameňom hudby) 60 000,- 

36. Divadelné zdruţenie Kolomaţ (Nestála divadelníá scéna) 200 000,-  

37. Klub RTVŠ Aerobik Trenčín (Laugo Dance cup 2003)  70 000,- 

38. Mgr. Valachová – Lingual (Výchovno-vzdelávacie pobyty detí) 20 000,- 

39. MO Matice slovenskej (Studňa sa s  daţďom tajne zhovára) 10 000,- 

40. KLub priateľov V. Zamarovského (Grécky deň a olympijská misia mieru) 20 000,- 

41. Armádne fo lklórne zdruţenie (Laugo 2003) 60 000,- 

42. Juraj Ševčík (Strunoznenie – Ethnofest ) 60 000,- 

43. Mgr. Vakošová – Agentúra JoVa (Trenčianske hodiny 2003)  15 000,- 

44. Mgr. Vakošová – Agentúra JoVa ( Festival speváckych zborov) 50 000,- 

45. TRIGA s.r.o. (Festival českého divadla v Trenčíne) 50 000,- 

46. TNOS (Pádivého Trenčín)  300 000,- 

47. KC Kulčento (Pri Trenčianskej bráne)  250 000,- 

48. Klub priateľov váţnej hudby (Trenčianka hudobná jeseň) 150 000,- 

49. Trenčianska jazzová spoločnosť (Trenčiansky jazzový fest ival) 400 000,- 

50. Anton Ševpák – TONAS (podujatie v rámci MDD) 50 000,- 

51. Povaţská ţupa sokolská (podujatie v rámci MDD) 50 000,- 

52. KC Kulčento (ART Film)  25 000,- 

53. KC Kulčento (Fan klub Radošinského naivného divadla) 20 000,- 

54. Armádne fo lklórne zdruţenie (Fo lklórny Trenčín)  10 000,- 



 

 

 

 
118 

55. Trenčianska jazzová spoločnosť (Bluesnenie) 60 000,- 

56. Verejná kn iţnica M. Rešetku v Trenčíne (nákup kniţného fondu) 300 000,- 

57. Zdruţenie p re rozvoj a podporu vzdelávania (Učeň 2003)  80 000,- 

58. Skupina historického šermu – Wagus (Trenčianske hradné slávnosti) 100 000,- 

59. Spoločnosť slovensko-indického priateľstva (výstava v rámci India plná farieb)  15 000,- 

60. Centrum enviromentálnych akt ivít (Trenčín 21)  10 000,- 

61. Ing. Ján Kovalík (výstva v GNU) 15 000,- 

62. Szabová Katarína (koncert Continental Singers)  10 000,- 

63.  TJ Mladosť (Zdravá ţena v zdravom meste) 5 000,- 

64. Vladár Peter (nákup kn ihy Štebotavé veršíky) 94 518,- 

65. Gmuca Andrej (vytvorenie propagačného EP, p ráca v  nahrávacom štúdiu) 20 000,- 

66. KC Kulčento (Daj Boh šťastia tejto zemi)  22 000,- 

67. KC Kulčento (Gašparkovo divadlo)  5 000,- 

68. Slovenský skauting – 32. zbor Trenčín (Skautská bašta) 15 000,- 

69. TNOS (výstava pri príleţitosti 40. výročia Méty) 20 000,- 

70. Mgr. Švikruha Jozef (reprezentačná výstava k ţivotnému jubileu)  10 000,- 

71. Trenčianske hradné divadlo (vianočné predstavenia) 20 000,- 

72. Vaculčiak Igor (p ríprava výstavy v GNU) 5 000,- 

73. Trenčianske múzeum (výstava Vlada Kudlíka)  10 000,- 

74. Ing. Tluka Ján (výstava fotografií pri p ríleţitosti ţivotného jubilea)  10 000,- 

75. Trenčianska nadácia (Trenčianske korzo)  10 000,-  

76. Barčáková Darmar (Detské divadelné leto u  Vodníka) 10 000,- 

77. Slovenský zväz sluchovo postihnutých (celosvetový kongres v Kanade) 20 000,- 

78. RZ pri ZUŠ (doprava a poistenie ţiakov na festivale v Belehrade) 20 000,- 

79. Vladár Eich (CD Aurelius Q.)  30 000,- 

80.  Ing. Gulík (Pri jednom stole)  30 000,- 

81. FS Druţba (príspevok na činnosť) 40 000,- 

82. Centrum pre rodinu (Deň rodiny) 40 000,- 

Spolu                                                                                                                                                    4 4570 018,- Sk 

 

 

Oddelenie cestovného ruchu 

Mesto Trenčín v oblasti  cestovného ruchu zabezpečovalo : 

 aktivity súvisiace s rozvojom cestovného ruchu a propa-

gácie mesta, 

 spolupracovalo pri realizácii  tuzemský projektov a grantov, 

 sústreďovalo štatistické údaje za Mesto Trenčín a Mestský 
úrad v Trenčíne, 

 viedlo prehľad infraštruktúry a podnikateľských aktivít. 

Prezentáciu mesta Trenčín na veľtrhoch cestovného ruchu 

povaţovalo za dôleţitú, a preto bolo mesto Trenčín pravidel-
ným účastníkom na veľtrhoch cestovného ruchu a na ďalších 

podujatiach. V roku 2003 sa prezentovalo na nasledovných 
podujatiach : 

 12. ročník veľtrhu CR RegiónTour 2003 v Brne v dňoch   
9.-12.1.2003 v spoločnej expozícii s partnerským mestom 
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Zlín. Mesto Trenčín sa prezentovalo  priamou účasťou uţ 

po dvanásty krát; 

 10. ročník veľtrhu CR  ITF Slovakia Tour v Bratislave v 

dňoch  17.-20.1.2002 – Mesto Trenčín sa prezentovalo 
priamou účasťou po druhýkrát. Tento rok v spoločnej 

expozícii Trenčína, Púchova, partnerských miest  Uher-
ského Hradišťa a Zlína, obcí a regiónov; 

 12. ročník veľtrhu CR Holiday World  v Prahe – Mesto 
Trenčín sa prezentovalo propagačným materiálom pros-

tredníctvom  SACR; 

 veľtrh CR  Senioren Messe vo Viedni  v dňoch 20. - 

23.11.2003; 

  účasť reprezentantky  mesta Trenčín Marcely Maláňovej na 

sprievodnej akcii veľtrhu Región Tour na 5. ročníku Región 
Regina 2003, na ktorej sa Marcela umiestnila na peknom 

treťom mieste v konkurencii  17 súťaţiacich; 

 prezentácia mesta na stránkach www.skonline.sk, 

www.tourist-chanel.sk a www.matusovo-kralovstvo.sk; 

 prezentácia mesta Trenčín v cestovnom lexikone Astor 

Slovakia, v denníku Šport, týţdenníku Obecné noviny, Info, 
Trenčianske noviny; 

 prezentácia mesta v pobočke SACR  vo Viedni a v Prahe;  

 prezentácia mesta vo vysielaní Slovenského rozhlasu Radia 

Regina - cestovný ruch, šport, kultúra; 

 poskytovanie propagačného materiálu rôznym subjektom na 
prezentáciu doma i v zahraničí; 

 prezentácia mesta Trenčín  pre  7  rakúskych novinárov; 

Mesto Trenčín kládlo dôraz na propagáciu, ktorú zabez-

pečovalo prostredníctvom vydávania rôznych propagačných 

materiálov. V roku 2003  bola vydaná  regionálna mapa stred-
ného Povaţia, pohľadnice  a grafické listy. Zaktualizovaný bol  

materiál  Stavebné a kultúrne pamiatky a  Trenčín – kriţo-
vatka ciest, Moţnosti kultúrneho a športového vyţitia v Tren-

číne. Mesto Trenčín spolupracovalo s Kultúrnym a infor-

http://www.skonline.sk/
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mačným centrom Trenčín pri vydaní materiálu -  ubytovacie 

moţnosti v Trenčíne, mapy mesta Trenčín so základnými 
informáciami  a kalendár podujatí. 

V rámci propagačného materiálu boli zabezpečené ceny pri-
mátora mesta Trenčín a rôzne upomienkové suveníry ako na-

príklad perá, tričká, kľúčenky, keramika, nástenné kalendáre, 

vreckové kalendáre, novoročenky  a podobne. 

V roku 2003 bol vydaný  uţ  9-ty krát  materiál Trenčín 

v štatistických údajoch, v  tabuľkách a číslach. 

V letnej turistickej sezóne v roku 2003 sa pokračovalo  

v spolupráci s ďalšími subjektami pôsobiacimi v cestovnom 

ruchu pre návštevníkov mesta Trenčín v realizácii víkendo-
vého programu pod názvom „Čarovná noc v Trenčíne, ktorý 

zahŕňal prehliadku mesta Trenčín, nočnú prehliadku hradu, 
posedenie v Slovenskej reštaurácii a nocľah v hoteli Tatra. 

Pri príleţitosti svetového dňa cestovného ruchu 20.9.2003  

mesto Trenčín pripravilo uţ po šiesty krát oddychový nedeľný 
turistický pochod na trase Kubrá -  Lúčky -  Chata pod Ostrým 

vrchom.  

Na podporu cestovného ruchu a lepšiu orientáciu návštev-

níkov mesta boli aktualizované informačné tabule na území 

mesta Trenčín -  Štúrovo námestie ( pri Mestskej polícii ), So-
blahovská ulica ( pri Vodných elektrárňach ), Ulica K Výsta-

visku, Ulica M. R. Štefánika, Rázusova ulica a pred Domom 
štátnej správy na  Hviezdoslavovej ulici. 

Oddelenie spracovalo dva projekty :    

- prvý projekt „Turistická mapa regiónu stredné Povaţie“ 
(Piešťany - Trenčín - Púchov) bol v roku 2003 aj zreali-

zovaný. Vykonávateľom programu bola Slovenská agentúra 
cestovného  ruchu  a mesto  dostalo finančný príspevok 

- druhý projekt  „Stratégia rozvoja cestovného ruchu a jeho 

propagácia v regióne Trenčín – Trenčianske Teplice“  bol 
podaný v októbri 2003. Vykonávateľom bola Národná 
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agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, výška 

poţadovaného príspevku je 29.800 eur. 

Na záver niekoľko štatistických údajov : 

 vydanie akceptačných listov....................................     182 

 povolenie hudobnej produkcie ................................       35 

 súhlas na pouţitie erbu ............................................         7 

 hlásenie v mestskom rozhlase..................................     110 

 kontrola pohostinských zariadení a  spoločenských  
podujatí  ..................................................................          4 

 výberové konania ....................................................          1 

 materiály do mestskej rady ......................................       26 

 materiály do mestského zastupiteľstva ....................       10 

 inšpekcia a kontrola v základných školách ..............         8 

Ďalšia činnosť 

 Spolupráca a organizačné zabezpečenie súťaţe „Otázky 

histórie“ – súťaţe študentov stredných škôl o znalosti his-
tórie Slovenska a svojho regiónu; 

 Komisia spoločenských vzťahov a regionálneho rozvoja pri 
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, zabezpečenie zasad-

nutí, zápisnice; 

 Výbor mestskej časti Západ – zabezpečenie zasadnutí; 

 Oddelenie zabezpečovalo prehliadku mesta Trenčín a Tren-
čianskeho hradu pre oficiálne návštevy mesta Trenčín; 

 zasadnutie mimoriadnych komisií ku kultúre, športu, škol-

stvu; 

 spolupráca s Kultúrnym a informačným centrom, Euro-

regiónom Bíle – Biele Karpaty, Matúšovým kráľovstvom, 
Oblastným úsekom slovenského zväzu telesnej kultúry, 

Asociácie športu pre všetkých Bratislava, športovými klub-

mi na území mesta, atď.; 

 zabezpečuje výmennú rekreáciu s mestom Hlinsko; 
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 pasportizácia telovýchovných jednôt, športových klubov a 
oddielov pôsobiacich na území mesta a jej aktualizácia; 

 príprava branno-športového dňa; 

  pasportizácia škôl a školských zariadení;  

 spracovanie zoznamu cirkví a náboţenských spoločností 
pôsobiacich na území mesta Trenčín; 

 evidencia a spracovávanie ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na záujmovú umeleckú činnosť a šport v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/99 (vyţiadanie dokla-

dov, vyţiadanie stanovísk mestských príspevkových orga-

nizácií, stanoviská odborov mestského úradu, atď.); 

 príprava zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch 

v zmysle Všeobecne záväzného naradenia č. 3/99 a Smer-
nice primátora č. 3/2001, konzultácie na príslušných odde-

leniach;    

 oddelenie spolupracovalo s vysokými a strednými školami, 

zabezpečovalo konzultácie a podkladové materiály pre štu-
dentov na spracovanie ročníkových a diplomových prác a 

prax  týchto študentov na oddelení; 

 aktualizácia údajov o Trenčíne pre lexikóny a atlasy; 

 spolupráca pri zabezpečení celoslovenského výberového 
kola Miss  aerobic a ďalších podujatí – Slávnosti bratstva 

Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, Hasičská jednota, 
Kopaničiarske slávnosti v Lubine, Padáková škola a iných 

spoločenských  podujatí, kde zamestnankyne oddelenia sa 
zúčastnili 32 krát na zasadnutiach prípravných výborov; 

 14 zasadnutí odborných komisií  - finančnej, legislatívy 
a iných; 

 5 zahraničných ciest; 

 56 článkov do odborných a regionálnych novín o činnosti 

samosprávy mesta Trenčín; 

 



 

 123 

Oddelenie športu 

Trenčín patrí medzi mestá s bohatou športovou tradíciou. 
Práve preto venovala oblasti športu osobitná pozornosť.  

V priebehu roka oddelenie spoločenských vzťahov organizač-
ne zabezpečovalo a spolu sa podieľalo na organizácii mno-

hých športových podujatí. K najväčším a najvýznamnejším 

patrili : 

 Stredoškolské športové hry mládeţe – konali sa počas 

celého školského roku. Záujem o tieto športové hry bol 
veľký. Potvrdením čoho bola účasť všetkých stredných škôl 

a stredných odborných učilíšť na území mesta. Stredná 
zdravotnícka škola v Trenčíne zabezpečovala prostred-

níctvom svojich ţiačok prvú pomoc. Ţiaci a študenti zápo-
lili v 14 druhoch športov, pričom mnohé z nich boli zvlášť 

pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov pre záujem zo strany 

detí. Súťaţe prebiehali v týchto druhoch športov : 
- cezpoľný beh chlapci a dievčatá,   

- stolný tenis chlapci a dievčatá,  
- aerobik maratón,  

- aerobik dvojíc,  

- hádzaná dievčatá,  
- basketbal dievčatá a chlapci,  

- volejbal dievčatá a chlapci,  
- šach chlapci a dievčatá,  

- badminton chlapci a dievčatá,  

- plávanie chlapci a dievčatá,   
- futbal chlapci,  

- atletika chlapci a dievčatá,  
- hokejbal chlapci a tenis chlapci a dievčatá.   

Mnohé zo súťaţí mali pokračovanie aţ na svetových podu-

jatiach, napr. chlapci volejbalisti i atlétky z Osemročného 
športového gymnázia v Trenčíne sa viac krát zúčastnili týchto 

akcií s dobrými výsledkami.  
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V rámci stredoškolských hier mládeţe mesto Trenčín  usku-

točňovalo aj rôzne športové podujatia pre pedagógov ako 
volejbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, tenisový turnaj jed-

notlivcov a tenisový turnaj zmiešaných štvorhier. 

Na záver sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie hier, pri 

ktorom boli odmenené všetky zúčastnené školy. 

Mesto Trenčín nezabúda i na ostatných športovcov, ktorí 
vzorne reprezentujú svoje mesto a tomu slúţi Vyhodnotenie 

najlepších športovcov mesta Trenčín  

 Challenge Day  2003 – Deň výzvy 2003 – V poslednú 

májovú stredu sa konala táto akcia. Nie výber, ale všetci 
obyvatelia mesta Trenčín tvorili team „súperiaceho“ mesta a 

súťaţili so svojim rivalom v priateľskom  súboji. Kaţdý 
mestský obyvateľ bol oprávnený sa zúčastniť a prispieť 

v konečnom dôsledku jednou 15 minútovou aktivitou k ús-

pešnosti svojho mesta Trenčín.  

 Športové podujatia v rámci „Dní športu“ – Súčasťou 

týchto dní boli rôzne športové aktivity ako Beh Terryho 
Foxa, otvorené hodiny gymnastiky pre deti, mládeţ i dos-

pelých, voltíţ pre deti a mládeţ, aerobik generácií, aerobik 
maratón, rope skiping, čiţe skákanie cez švihadlo, športovo-

spoločenské podujatie pre deti Hviezdička a pod. 

 Beh olympijského dňa – symbolický beh detí a mládeţe 
bol zameraný  na  prevenciu v  boji  proti drogám. 

 Sprevádzajúcou akciou i motivačným heslom bolo podu-
jatie „Droga je loţ“.  určené pre všetky vekové kategórie. 

 Záverom olympijského dňa bol tradičný „Hraničný beh - 

Trenčín - hranica s Českou republikou Drietoma“ a stret-
nutie na hraniciach Slovenskej republiky a Českej repu-

bliky, ktorého sa zúčastnili formou behu zástupcovia pro-

fesionálnych športovcov z oboch republík.  Českú republiku 
zastupovali borci druţobného mesta - Uherské Hradište. 
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 Reprezentačný ples detí - bola športovo-spoločenská akcia 
pre deti trenčianskych škôl vo veku 5 - 15 rokov. 

 Zabezpečovali sa rôzne športové akcie poriadaných rôz-
nymi organizáciami. 

 
Oddelenie športu sa zaoberalo aj pasportizáciou telový-

chovných jednôt, športových klubov a oddielov pôsobiacich 

na území mesta Trenčín a jej aktualizáciou. Na podporu 
športových aktivít a klubov vyčlenilo mesto nemalé finančné  

prostriedky v celkovej sume 4.840.000.- Sk. Zo ţiadostí 
v roku 2003, spracovaných v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/99 boli na návrh Komisie spoločenských 

vzťahov a regionálneho rozvoja rozdelené nasledovne :  
  1. SOS TTS  Trenčín                334 000.- Sk 

  2. Interkan  karate klub Trenčín            110 000.- Sk 
  3. Kanoistický klub TTS Trenčín      71 000.- Sk 

  4. Pavol Jarábek – Dagmara  Trenčín             32 000.- Sk 

  5. ZTŠČ, .z.o.  Trenčín             110 000.- Sk  
  6. HK  JAMES  Trenčín               92 000.- Sk 

  7. „Akademik“  Trenčín             103 000.- Sk 
  8. TJ  Ceva  Trenčín               83 000.- Sk 

  9. Milan Gabrhel Trenčín              29 000.- Sk 

10. Badminton klub MI  Trenčín            122 000.- Sk 
11. Gabriel Martiška – G&M  Tenkur  Trenčín    58 000.- Sk 

12. TJ Druţstevník Záblatie Trenčín      73 000.- Sk 
13. Hokejový klub  Dukla  Trenčín    230 000.- Sk 

14. Aeroklub  Trenčín               80 000.- Sk 

15. TJ  Mladosť  Trenčín                  79 000.- Sk  
16. 1. cyklistický klub Zámostie, o.z. TN              12 000.- Sk 

17. Tenisový klub mesta Trenčín              36 000.- Sk 
18. TJ  Dukla Trenčín             310 000.- Sk 

19. Trenčiansky kolkársky klub Trenčín             40 000.- Sk 

20. TJ  Kubran  Trenčín               50 000.- Sk 
21. Slovenský jachtársky klub Trenčín             24 000.- Sk 
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22. Slovenský skauting, 32. zbor Trenčín 32 000.- Sk 

23. Šachový klub Trenčín               17 000.- Sk 
24. Tanečný klub  Dukla  Trenčín           102 000.- Sk 

25. Marek Pavlíček – Pavlo Trenčín             30 000.- Sk 
26. HK  Štart  Trenčín             253 000.- Sk 

27. Karate Klub Ekonóm Trenčín               108 000.- Sk 

28. Športový klub Real team Trenčín  32 000.- Sk 
29. TJ Slávia Športová škola Trenčín    154 000.- Sk 

30. 1. Trenčiansky paintballový klub Trenčín      2 000.- Sk 
31. Brige  klub  Trenčín                 44 000.- Sk 

32. Športový klub LO Trenčín   39 000.- Sk 

33. TJ Štadión Trenčín             110 000.- Sk 
34. MK Slovenský orol Trenčín            176 000.- Sk 

35. TJ  Keramoprojekt Trenčín              10 000.- Sk 
36. Slovenský rybársky zväz Trenčín  54 000.- Sk 

37. TJ Letecké opravovne Trenčín        6 000.- Sk 

38.  Jednota SOKOL Trenčín              69 000.- Sk 
39. Klub slovenských turistov, r.r. Trenčín            27 000.- Sk 

40. Športový klub Trenčín  Pegasus             33 000.- Sk 
 Gojuryu Karate klub Junior Trenčín ...........    42 000.- Sk 

42. Únia malého futbalu Trenčín ....................      69 000.- Sk 

43. Karate Akadémia Trenčín .........................      73 000.- Sk 
44. Laugarício karate klub Trenčín ................       34 000.- Sk 

45. Klub na podporu futbalovej mládeţe, a.s.   188 000.- Sk 
 pre mládeţnícke futbalové oddiely AS Trenčín    

46. Demy - Domov sociálnych sluţieb Trenčín     24 000.- Sk 

47. Gymnázium Ľ. Štúra - korfbalový klub .....     30 000.- Sk 
48. Slovenský skauting, 87. Zbor Bufinky Trenčín  

                                                                                  25 000.- Sk 
49. Trenčiansky mariášový klub .....................       21 000.- Sk 

50. TJ Mladosť - volejbalový oddiel ..............    48 000.- Sk 

51. Kanku karate  klub Trenčín ......................    70 000.- Sk 

Spolu ..................................................................4 000 000.- Sk 
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Dotácie pre výnimočné  akcie  a reprezentáciu v sume                     

840 000.- Sk:  
1. Jozef Hrušovský ............................................   8 700.- Sk 

2. Daniel Kučerák ............................................. 30 000.- Sk 
3. Jozef Opatovský ............................................  90 000.- Sk 

3. Spoločnosť slovensko-indického priateľstva Trenčín .....  

                                                  50 000.- Sk 
5. TJ  Dukla  Trenčín ........................................ 50 000.- Sk 

6. Bridge klub Trenčín ...................................... 40 000.- Sk 
7. Milan Gabrhel Trenčín ................................. 30 000.- Sk 

8. Rastislav Tureček Trenčín ........................... 25 000.- Sk 

9.  Miroslav Kováč Trenčín .............................. 15 000.- Sk 
10. TJ Slávia Športová škola - atletický oddiel ...   30 000.- Sk

                                   - plavecký oddiel .. 40 000.- Sk 
11. OZ Betlehem Trenčín .................................... 28 000.- Sk 

12. Agentúra Tonas ............................................. 50 000.- Sk 

13. TJ Slávia Športová škola - cyklistický oddiel   30 000.- Sk 
14. MK Slovenského orla Trenčín .....................   100 000.- Sk  

15. Milan Gabrhel .............................................. 60 000.- Sk 
16. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o. ............. 70 000.- Sk 

17. Interkan Karate klub Trenčín ......................     24 300.- Sk 

18. Šachový klub Trenčín ..................................   9 000.- Sk 
19. Trenčiansky kolkársky klub ........................     30 000.- Sk  

20. Horolezecký klub James Trenčín ................     30 000.- Sk 

Spolu ............................... 840 000.- Sk 

 

Zbor pre občianske záleţitosti  

V rámci schválených Zásad činnosti ZPOZ pri Mestskom 

úrade v Trenčíne zabezpečoval na území mesta Trenčín : 
- občianske sobáše 

- občianske pohreby 

- vítanie detí do ţivota / individuálne a kolektívne / 
- ţivotné jubileá dôchodcov na území mesta  
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- stretnutie dôchodcov v kluboch pri rôznych 

príleţitostiach 
- prijatie významných osobností 

- prijatia pri príleţitosti ţivotných jubileí 
- prijatie darcov krvi 

- jubilejné svadby (strieborná, diamantová, perlová, 

zlatá) 
- účasť na prehliadkach ZPOZ 

- účasť na celoslovenskom festivale vybraných pro-
gramov ZPOZ 

- spomienkové slávnosti na výročia a osobnosti na 

území mesta 

Okrem toho ďalej zabezpečoval : 

- písanie a grafickú úpravu pamätných kníh (občianske so-
báše, vítanie detí, ţivotné jubileá, prijatia u primátora a 

pod.) 

- výstavu o činnosti ZPOZ a ukáţky obradov pri príleţitosti 
Dňa otvorených dverí 

- kontrolnú činnosť v rámci Ústrednej kontrolnej a revíznej 
činnosti v celoslovenskom Zdruţení ZPOZ Človek človeku 

v SR 

 Občianske obrady a slávnosti sú jedna z foriem zabez-
pečovania občianskych práv človeka prejavujúca sa v moţ-

nosti slobodnej voľby obradov pri významných udalostiach 
jeho ţivota. Prehľad jednotlivých počtov obradov a slávnosti 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke : 
 

Podujatie  2002 2003 

vítanie detí do ţivota 25 15 

 272 257 

individuálny zápis 9 4 

občianske sobáše 177 172 

cirkevné sobáše 166  

občianske pohreby 89 105 

zlatá svadba, strieborná svadba 3 5 
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diamantová svadba 1 - 

ţivotné jubileá  301 271 

stretnutia dôchodcov 13 14 

počet účastníkov 1047 617 

darcovia krv i – bronzoví 50 32 

                           strieborní 23 14 

                           zlatí - - 

prijatie dvojčiat  - - 

prijatia význ. osobností 16 6 

spomienkové slávnosti 5 3 

 

Finančné prostriedky z rozpočtu na kapitole ZPOZ boli pou-
ţité na : 

- členský príspevok do celoslovenského Zdruţenia ZPOZ;  
- príspevok na ošatenie pre účinkujúcich na občianskych 

obradoch; 

- nákup darčekov pre vítanie detí do ţivota; 
- zabezpečenie sobášnych plakiet k občianskym sobášom; 

- nákup darčekov pre dôchodcov – jubilantov;    
- nákup darčekov pri akciách dôchodcov;      

- nákup darčekov pre zlaté  svadby, pre 105 ročnú jubilantku;    

- občerstvenie pre deti MŠ účinkujúcich pri vítaní detí do 
ţivota;  

- kvety a tufy pre všetky akcie ZPOZ;    
- kancelárske potreby pre písanie a grafickú úpravu pamät-

ných kníh;  

V rámci členstva v Zdruţení ZPOZ v Slovenskej republike 
„Človek človeku“ boli prítomní i zástupcovia z Trenčína : 

27.2.2003 seminár na Obecnom úrade v Kočovciach týkajúci 
sa organizovania občianskych obradov s praktický-

mi ukáţkami;  

1.4.2003 na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej sa usku-
točnila regionálna prehliadka s názvom „Od srdca 

k srdcu“ za účasti 7 kolektívov; 
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4.4.2003 v Banskej Bystrici sa uskutočnil celoslovenský fes-

tival pri príleţitosti vzniku Zborov pre občianskej 
záleţitosti ; 

29.4.2003 Mestský úrad Nemšová – krajská prehliadka pro-
gramov ZPOZ; 

22.5.2003 prevzatie pamätnej plakety za účasť na 11. ročníku 

celoslovenskej prehliadky ZPOZ v Rimavskej So-
bote; 

19.-20.9.2003  výmena skúseností v rámci ZPOZ do Nového 
Mesta nad Váhom, Dolných Vesteníc, Ţiaru 

nad Hronom, Kremnice, Ostrej Lúky, Zvo-

lenskej Slatiny, Detvy; 
20.10.2003 účasť na stretnutí v rámci Mesiaca úcty u Zdru-

ţenia kresťanských dôchodcov v Trenčíne; 
20.10.2003 účasť na Krajskej konferencii ZPOZ v Kultúr-

nom a metodickom centre Ozbrojených síl Armá-

dy Slovenskej republiky; 
28.11.2003 11. celoslovenská konferencia ZPOZ na ďalšie 2 

ročné volebné obdobie. Na tejto konferencii bola 
opätovne do orgánov celoslovenského zdruţenia 

zvolená Bc Elena Gabajová. Zároveň  tren-

čiansky ZPOZ obdrţal ocenenie za túto humánnu 
činnosť pre dobro človeka; 

10.12.2003 spomienkové popoludnie venované Jánovi Smre-
kovi v Trenčianskom múzeu 

 V edičnej činnosti bol vydaný zborník s názvom „Kaţdý 

deň stretnúť človeka“ obsahujúci ukáţky i fotodokumentáciu 
z 50 ročnej činnosti ZPOZ. Tento zborník zároveň slúţi ako 

metodická pomoc pre prácu ostatných zborov na celom 
Slovensku. 
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Vyhodnotenie činnosti oddelenia práce a mzdy a 

personalistiky 
V roku 2003 oddelenie práce a mzdy a personalistiky vyko-

nalo nasledujúce činnosti : 
1) Zúčtovanie miezd, zráţky daní z príjmu, poistné a iné 

platby 

2) Vyhotovenie štatistických výkazov : 
 -  do fondu zamestnanosti 

 -  do zdravotných poisťovní 
 -  do sociálnej poisťovne 

 -  zákonného poistenia 

- o prídavkoch na deti a ich príjemcoch 
- štvrťročné a ročný výkaz o zrazenej dani zo mzdy 

a úhrad 
- štvrťročné výkazy Práca 2 – 04 a ročný výkaz Práca 3-

01 a Nem Úr 1- 99 

3) Sledovanie platových postupov – podľa rokov odbornej pra-
xe (mesačne). V roku 2003 malo postup 49 zamestnancov. 

4) Vybavovanie ţiadostí o starobný dôchodok. 
5) Spracovanie podkladov a tabuliek o čerpaní mzdových 

prostriedkov. Spracovanie podkladov a zaslanie odvodu za 

neplnenie zamestnania občanov so ZPS a ZŤP  Okresnému 
úradu práce v Trenčíne.  

6) Prepočet príjmov zamestnancov – ţiadateľov  poberajúcich 
prídavky na deti a ich posudzovaných osôb vţdy k 1. júlu 

kalendárneho roka a tieţ pri novele zákona č. 134/1995 Z. z. 

7) Spisovanie ţiadostí so zamestnancami o ročnom zúčtovaní 
dane a podpisovanie „ Vyhlásenia na zdanenie príjmov 

fyzických osôb ..153.....“ na beţný rok. 
8) Spracovanie a odovzdanie evidenčných listov vystúpených 

zamestnancov do Sociálnej poisťovne. 

9) Vyčíslenie zostatkov dovoleniek z roku 2002 a nárok na 
dovolenku v roku 2003. Spracovanie plánu dovoleniek pre 

rok 2004. 
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10) Kontrola dĺţky odbornej praxe zamestnancov mestskej 

polície. 
11) Príprava podkladov a spracovanie platovej úpravy platnej 

od 1.8.2003. 
12) Vytvorenie 4 miest pre výkon civilnej sluţby /ich zarade-

nie, sledovanie dochádzky, pracovnej neschopnosti, dovol-

eniek a finančných nárokov/. 
13) Vybavovanie ţiadostí o prijatie do zamestnania. V roku 

2003 bolo evidovaných uchádzačov. V priebehu roka 2003 
nastúpilo do pracovného pomeru 53 zamestnancov a vy-

stúpilo 25 zamestnancov. 

14) Mesačné odsúhlasenie nadčasových hodín zamestnancom 
mestskej polície a oddelenia vnútornej správy. 

15) Príprava návrhov a vyplatenie na odmeňovanie členov 
komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských 

častí. 

16) Spracovanie podkladov k čerpaniu a preplateniu dovolen-
ky za rok  2003 – pohľadávka z roku 2003 a zostatky do-

volenky vo finančných čiastkach – záväzky roku 2003. 
17) Štúdium zákona č. 552 a č. 553/2003  Z.z. o výkone práce 

vo verejnom záujme a o odmeňovaní niektorých zamest-

nancov pri výkone práce vo verejnom záujme a tieţ zá-
kona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.   

18) Beţná agenda v priebehu celého roka 2003 : 
- evidencia dochádzky, sledovanie dovoleniek, pracovnej 

neschopnosti, vystavenie potvrdení podľa potreby  za-

mestnancov, vyhľadávanie dokladov v archíve pre dô-
chodkové zabezpečenie a  pod. 

 

Vyhodnotenie činnosti oddelenia informatiky za rok 2003  

Hlavnou úlohou oddelenia informatiky bolo získavať, ak-
tualizovať, vyhľadávať, spracovávať a poskytovať potrebné 

informácie v riadnom čase, potrebnom rozsahu a potrebnej 

forme. Najdôleţitejšou a kľúčovou úlohou oddelenia infor-
matiky bolo poznať strategické ciele organizácie a podľa toho 
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stanovovať informačnú potrebu celého úradu na jednotlivých 

úrovniach riadenia. 

Základné okruhy činností oddelenia informatiky  

 zabezpečovalo programové a technické vybavenie pre in-
formačný systém mesta, jeho koncepčný rozvoj a správu 

vybraného programového vybavenia  

 zabezpečovalo správu inštalovanej počítačovej siete vrátane 

internetu a zodpovedá za jej bezporuchový chod  

 zabezpečovalo inštruktáţ zamestnancov pre prácu s počí-

tačom, programovým vybavením a vyuţívaním výsledkov 
spracovania  

 vykonávalo správu, údrţbu a archiváciu zaloţených súborov 
dát a číselníkov, vrátane ich ochrany  

 metodicky riadilo efektívne vyuţívanie zaloţených databá-
zových súborov  

 v prípade externého spracovania úloh zabezpečovalo styk a 
spoluprácu s inými právnickými a fyzickými subjektami  

  zabezpečovalo správu a aktualizáciu webovej stránky mes-

ta Trenčín 
 

V súlade s načrtnutými cieľmi a zabezpečením rutinných 

prác sa oddelenie v roku 2003 zameralo  na zabezpečenie nás-
ledovných akcií a činností : 

 zabezpečenie realizácie nasadzovania mestského informač-
ného systému v spolupráci s riešiteľskou firmou A.V.I.S. 

Pri stručnom hodnotení zavádzania mestského informač-
ného systému v uplynulom roku sa  dôraz kládol hlavne na  

vylepšenie uţ zavedených agend, zlepšenie prepojenia 

a komunikácie jednotlivých modulov a zavedenie nových 
agend v zmysle poţiadaviek jednotlivých odborov a odde-

lení. V agende Pohľadávky sa výstupy z tejto agendy pris-
pôsobili potrebám správy exekúcií a inventarizačným zos-

tavám, v agende DZN sa riešili hlavne kontrolné mecha-

nizmy pri zadávaní údajov, agenda Dokumenty sa rozši-



 

 

 

 
134 

rovala o moţnosti nastavenia príslušných  prístupových 

práv, v agende Komunálny odpad sa dopĺňala moţnosť 
evidencie ZŤP. Kompletne bol taktieţ prepracovaný modul 

Kataster podľa vzoru programových postupov a výstupov 
katastrálneho úradu. Drobné úpravy sa riešili v agendách 

registre FO a PO, nehnuteľný majetok, evidencia obyva-

teľov.  

V oblasti grafických informačných systémov a ich inte-

grácie do mestského informačného systému sa riešila hlavne 
problematika mechanizmu aktualizácie katastrálnej mapy. 

Vzhľadom k rozširujúcemu sa počtu uţívateľov mestského 

informačného systému sa riešila i táto skutočnosť a to roz-
šírením počtu licencií databázového systému Progress ako 

základného systémového nástroja k prevádzkovaniu samot-
ného mestského informačného systému zo 70 na 85. 

 realizácia napojenia sa na počítačovú a tel. sieť. mestského 
úradu priestorov prízemia Farská 10, integrácia príslušných 

pracovísk  do informačného systému mestského úradu 

 správa  internetu a jeho sluţieb, príprava a  aktualizácia we-

bových stránok mesta Trenčín v zmysle zákona o prístupe 
k informáciám 

 spracovanie bezpečnostného projektu pre mestský úrad 
v plnom jeho rozsahu a potrebe 

 príprava a realizácia Intranetu ako interného informačného 
kanálu mestského úradu 

 inštalácia 27 nových pracovných staníc vrátane operačného  
systému a uţívateľských aplikácií,  zaškolenia uţívateľov 

 realizácia nákupu, inštalácie a správy ostatnej výpočtovej 
techniky (1 24-portový prepínač, 2 notebooky, 5 laserových 

tlačiarní, 2 atramentové farebné tlačiarne, 1 skener a pod. ) 

 inštalácia a správa nového programového vybavenia k agen-

de Verejné obstarávanie  
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 priebeţné zabezpečovanie servisu výpočtovej techniky 
mestských organizácií 

 správa hlasovacieho zariadenia v malej a veľkej  zasadačke 

 správa príslušného programového vybavenia pre školy  

vrátane uzatvorenia novej zmluvy s dodávateľom a nás-
ledného zabezpečovania aktualizácie  

 spracovanie ročných uzávierok, priebeţná aktualizácia 
a me-todická podpora pri vyuţívaní všetkých automati-

zovaných agend  na úrade (rádovo desiatky) 

 hromadné spracovanie výstupných zostáv (platobné vý-

mery, šeky, obálky, zoznamy) daní z nehnuteľností a miest-
nych poplatkov vrátane odpadov, výstupných zostáv z 

evidencie obyvateľstva, splátok za byty a ostatných agend 
podľa poţiadaviek uţívateľov 

 zabezpečenie pravidelnej antivírovej ochrany, prípadné  od-
straňovanie vyskytnúcich sa problémov 

 pravidelné denné zabezpečovanie záloh dát sieťových ser-
verov 

 zabezpečenie správy počítačovej siete, riešenie rôznych 
havárií  výpočtovej techniky i programových vybavení 

 

 Odbor investícií 

Investičný proces je proces získavania predmetu záujmu 

zhotovením, kúpou alebo nájmom, pričom okrem samotnej 
výroby (výstavby, budovania) hmotného investičného majetku 

zahŕňa aj proces prípravy, vyjasnenia účelnosti, efektívnosti a 
spracovania projektovej dokumentácie aţ po zmluvné zabez-

pečenie dodávok, financovanie, proces kontroly realizácie 

investícií, prevzatie a odovzdanie hmotného investičného ma-
jetku do uţívania. Vykonávaním procesu prípravy, koor-

dinácie a kontroly v investičnom procese sú poverené inţi-
niersko-investorské subjekty. Tými sú buď samostatné externé 

inţiniersko-investorské spoločnosti a organizácie, ktoré pos-

kytujú investorovi odbornú a technickú pomoc, alebo sú to 
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inţiniersko-investorské útvary alebo odbory, ktoré si 

vytvára investor sám, ako subjekty zabezpečujúce komplexnú 
inţiniersko-investorskú činnosť. Ako uvádza odborná litera-

túra a ako dokazujú objektívne skúsenosti investorov v za-
hraničí, je to práve proces prípravy a kontroly realizácie 

stavieb, ktorým je determinovaný výsledný efekt investičného 

procesu, a od ktorého sa odvíja aj kontinuálne ekonomické 
zhodnotenie realizovaného hmotného investičného majetku.  

Mesto Trenčín, ako investor nadregionálneho významu si 
vytvoril svoj vlastný odbor investícií. Jeho história a vývoj 

boli závislé od objemu financií investovaných mestom Tren-

čín. V minulosti oddelenie nieslo názov referát výstavby a 
patrilo pod oddelenie územného plánu a architektúry Mest-

ského úradu v Trenčíne. Vzhľadom na niekoľkonásobné zvý-
šenie investovaných prostriedkov v roku 1998 sa vytvorilo od 

1.5.1998 oddelenie investícií, ktoré patrilo pod odbor ţivot-

ného prostredia Mestského úradu Trenčín. 
Vývoj investičných akcií v rokoch 1998 - 2000, poţiadavky 

Smerného územného plánu a hlavné črty strategických inves-
tičných plánov mesta Trenčín do roku 2005 nastolili potrebu 

vytvorenia samostatného odboru v rámci mestského úradu, 

ktorý by pre mesto Trenčín vykonával komplexnú inţiniersko-
investorskú činnosť. Od 1.9.2000 teda existoval v rámci Mest-

ského úradu v Trenčíne samostatný odbor investícií, ktorý 
mal dve oddelenia – oddelenie realizácie stavieb a stavebného 

dozoru a oddelenie prípravy investícií. Od 1.11.2003 bola 

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne schválená nová štruk-
túra Mestského úradu v Trenčíne, kde odbor investícií bol 

pričlenený k odboru  ţivotného prostredia a vznikol odbor ţi-

votného prostredia a investícií. Na odbore bolo zamest-

naných 7 zamestnancov, štyria stavební inţinieri na oddelení 

realizácie stavieb a stavebného dozoru a dvaja stavební inţi-
nieri a jedna samostatná odborná referentka na oddelení prí-

pravy investícií. Odbor komplexne zabezpečoval plánovanie, 
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prípravu, realizáciu a kontrolu všetkých investičných akcií 

mesta, mestských organizácií a ďalších investičných akcií 
vykonávaných na majetku mesta Trenčín, zabezpečoval do-

tačné zdroje pre investičné akcie a kontroluje ich čerpanie, 
zabezpečuje podklady pre verejné obstarávanie. 
 

Oddelenie realizácie stavieb a stavebného dozoru 

Na oddelení pracovali - Ing. Jozef  Ďurkech, Ing. Tibor 

Hano, Ing. Peter Blaţek a Ing. Milan Antl. 

Oddelenie  prípravy  investícií 

Na oddelení pracovali Ing. Eva Števková, Ing. Vratislav 
Vetrák, Zdenka Urbánková. Vekový priemer oddelenia bola 

47 rokov. Štruktúra odboru bola vhodná pre fungovanie útvaru 

inţiniersko-investičného riadenia. 

Organizačná štruktúra je mnoţina prvkov, resp. štruk-

túrnych jednotiek organizácie (chápanej vo vecnom význame) 
a vzťahov medzi nimi. Prvkom, štruktúrnou jednotkou rozu-

mieme určitú ucelenú časť organizácie, a to oddelenie alebo 

pracovisko. Oddelenie prípravy investícií a realizácie a staveb-
ného dozoru má organizačnú štruktúru vo forme líniovo-štáb-

nej organizačnej štruktúry. Pri jej formovaní bola uskutočnená 
organizačná horizontálna a vertikálna diferenciácia činností a 

organizačná integrácia činností s prihliadnutím na vybraný typ 

organizačnej štruktúry. 
 

Obr. č. 1 - Organizačná štruktúra odboru investícií  

 

  Odbor investícií – vedúci odboru   

  I   

     

Oddelenie realizácie investícií 

a stavebného dozoru - vedúci 
 

Oddelenie prípravy investícií - 

vedúci  

     

3 zamestnanci  2 zamestnanci 

Funkcie komplexné a všeobecné 
a) dobudovanie technickej infraštruktúry mesta Trenčín, 

b) uskutočňovanie a zabezpečovanie postupu a koordinácie 

akcií financovaných zo štátneho rozpočtu, 
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c) zabezpečenie výstavby bytov, 

d) dobudovanie areálov mesta Trenčín, do ktorých boli 
alokované značné finančné prostriedky (napr. areál 

plavárne) v rámci dobudovania realizovaných investičných 
celkov, 

e) kontrola a koordinácia investičnej činnosti mestských 

organizácií. 

Oddelenie realizácie investícií a stavebného dozoru 

Oddelenie plnilo najmä tieto úlohy : 
a)  koordinovalo jednotlivé časti projektu, 

b) vypracovávalo podklady súťaţných podmienok na výber 

zhotoviteľa stavby alebo jej časti, 
c) dopracovávalo projekt pre realizáciu, so zapracovaním 

podmienok stavebného povolenia do projektu, vrátane 
popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu, 

d) pripravovalo podklady pre uzavretie zmluvy s vybra-

nými zhotoviteľmi (dodávateľmi) pre realizáciu stavby, 
e) zabezpečovalo aktualizovanie časového plánu stavby za 

účelom koordinácie prác a dodávok, 
f) vypracovávalo podklady pre uplatňovanie práv zo 

záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávanej činnosti, 

g) navrhovalo aktualizovanie zmluvných vzťahov v prie-
behu realizácie stavby, 

h)  zabezpečovalo vypracovanie dokumentácie skutočného 
realizovania stavby pre kolaudačné konanie, 

i)  koordinovalo práce a dodávky medzi priamymi 

zhotoviteľmi, 
j)  organizačne zabezpečovalo povinnosti investora pri 

individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na 
týchto skúškach, 

k)  vykonávalo stavebný dozor. 

Jednou z funkcií oddelenia bol aj výkon stavebného 

dozoru. 
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Oddelenie prípravy investícií  

Oddelenie plnilo najmä tieto úlohy : 
a) vykonávalo súpis potrieb investícií mesta Trenčín a pred-

kladá návrhy ich priorít na príslušné volebné obdobie 
(príslušný rok), 

b) spracovávalo zoznam priorít investičnej výstavby za mesto 

Trenčín, 
c) zabezpečovalo rozpracovanie jednotlivých akcií zo zozna-

mu  priorít investičnej výstavby do rozvojového programu 
mesta pre príslušný časový horizont, 

d) obstarávalo vstupné údaje pre lokalizáciu stavby, 

e) objasňovalo základné ciele s odberateľom napr. na pod-
klade uţ vypracovaných štúdií, 

f) zabezpečovalo prieskumy potrebné pre vypracovanie doku-
mentácie, 

g) zabezpečovalo výber staveniska, 

h) prerokovávalo dokumentáciu prikladanú k návrhu na vyda-
nie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi a orga-

nizáciami, 
i) pripravovalo konania na výber zhotoviteľa projektu a inţi-

nierskej činnosti, vrátane prípravy podkladov pre vypra-

covanie ponúk a ich vyhodnotenie, 
j) vypracovávalo návrh na začatie územného konania, 

k) pripravovalo podklady pre uzavretie zmlúv na vypraco-
vanie projektu, 

l) prerokovávalo projekt v priebehu prác a v závere prác, 

m) prerokovávalo projekt s príslušnými orgánmi a organizá-
ciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných 

povolení potrebných pre výstavby, 
n) vypracovávalo ţiadosti na začatie stavebného konania. 

 

Oddelenie realizácie stavieb a stavebného dozoru 
Realizované investičné akcie a čerpanie finančných 

prostriedkov k 31.12.2003 sú uvedené v tabuľke : 
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skupina 

trieda 

podtrieda 

 Uk azovateľ  
Rozpočet 

r.2003 

Plnenie 

k 

31.12.2003 

% 

plnenie  

01.1. 1.6.  Obce 2 601 1 600 61,5 

 5 Rekonštrukcia budovy MsÚ + veţa  1.296 1 298 100,2 

 8 Sprístupnenie mestskej veţe  135 135 100,0 

 10 Budova MsÚ – deliaca stena 70 69 98,6 

 12 Kancelária prvého kontaktu  1100 98 8,9 

      

04.2.2.  Lesníctvo 1 738 1 550 89,8 

 1 Stredisko údrţby Správy mestských lesov – rozšírenie d ielne  1 738 1 .550 89,8 

      

04.3.6.  Energia iná ako elektrická 3 364 206 6,1 

 1 Rekonštrukcia rozvodov ÚK na MsF štadióne . 1 434 107 7,5 

 2 Plynová kotolňa MsF štadióna 1100 98 11,8 

 3 Rekonštrukcia rozvodov ÚK MŠ hala.  830 98 11,8 

      

04.5.1.  Doprava výstavba a oprava diaľníc a ciest 12 859 12 050 93,7 

 1 Komunikácia Ul. Široká – Hrabovská- odvod. 364 273 75,0 

 2 MK Okruţná  62 61 98,4 

 3. Chodník Ul. Gen. Viesta 94 91 96,8 

 4 Parkovisko na Ul. Leg ionárskej č.45,47  81 80 98,8 

 5 Rekonštrukcia Ul. Olbrachtová 156 108 69,2 

 6 Prepojenie Ul. Zlatovská po diaľničný privádzač  312 312 100 

 7 Zastávky MHD + NIKA OD Kaufland 60 58 96,7 

 8 Chodník Vlárska  40 32 80,0 

 9 Trenčín Belá – cestný most 120 119 99,2 

 10 Kriţovatka Ul. Pod Brezinou Ul. Partizánska 5.335 5 053 95 

 11 Chodník pri Kovotexe.  704 696 98,9 

 12 Chodník + zástavka MHD Ul. Gen. Svobodu 780 777 99,6 

 13 Cyklistické trasy – cesta pri Váhu 1.394 1.293 92,8 

 14 Rekonštrukcia chodníka ul. Farská  60 60 100,0 

 15 Parkovisko pri DC Juh 497 437 87,9 

 16 MHT m.p.o. 2 800 2 800 100,0 

      

05.1.0.  Nakladanie s odpadmi  51 51 100,0 

 1.  Zahájenie uzatvárania skládky TN – Zámostie 51 51 100,0 

      

05.2.0.  Nakladanie s odpadovými vodami  7 171  5 978 83,4 

 1 Prepojenie kanalizácie Kubranská cesta 4 160 4 150 99,8 

 2 Kanalizácia Nozdrkovce 312 311 99,7 

 3 MŠ Orechovská ul. – kanalizačná  prípojka  9 8 88,9 

 4 Odvodnenie átria – prístup na Brezinu 420 420 100,0 

 5 Kanalizácia Jasná ul..  600 573 95,5 

 6 Kanalizácia Jahodová ul.  80 80 100,0 

 7 Kanalizácia Ţab inská ul. 440 436 99,1 

 8 Kanalizácia Kubra – retenčné nádrţe  150 0 0 

 9 Odkanalizovanie pravej strany Váhu  450   0 

 10 IS – Opatová, Kubra, Kubrica  550 0 0 

06.3.0.  Zásobovanie vodou  5 426 5 081 93,6 

 1 Vodovod Horné Orechové 5 236 4.900 93,6 

 3 Vodovod Záblatie  190 181 95,3 

      

06.1.0  Rozvoj bývania 24 367 18 547 76,1 

 1 Nájomné byty – 61 b.j. 15 587 15 587 100,0 

 2 Technická vybavenosť k 194 b.j. 8 538 6 364 74,5 

 3 Hurbanova ul. 1599 242 242 100 

      

06.6.0.  Bývanie a občianska vybavenosť  45 978 41 754 90,8 
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 1 Oporný múr Ul. Horný Šianec  156 146 93,6 

 2 Rekonštrukcia elektr. rozvodov Kasárenská ul.  208 0 0,0 

 3 Verejné WC – Štúrovo námestie.  70 53 75,7 

 5 Technické zhodnotenie tepel. hospodárstva 44 099 40 121 91,0 

      

06.2.0.6.  Múzeá a galérie 630 626 99,4 

 1 Galéria M. A. Bazovského 630 626 99,4 

      

08.4.0.  Náboţenské a iné s poločenské sluţby 2 950 2 949 100,0 

 1. Rozšírenie h lavného mestského cintorína Juh - 2. etapa – 

1.časť .  

1 734 1 731 100,0 

 2 Dotácie na rekonštrukciu fresiek 100 100 100,0 

      

10.2.0.1.  Zariadenia sociálnych sluţieb – staroba  2 495 2 235 89,6 

 1 Rekonštrukcia domu Piaristická ul.42  1.925 1917 95,6 

 2 Výpočtová technika 60 59 98,3 

 3 ZOS – zdvíhacie zariadenie  60 60 100,0 

 4 Domov – penzión pre dôchodcov - konvektomat  130 0 0 

 5. Piaristická ul. 42 – bezbariérový prístup 190     

      

09.1.1.  Predškolská výchova  5 649 5 521 97,7 

 1. MŠ J. Halašu ul.– rekonštrukcia strechy 1 396 1393 99,8 

 2 MŠ Šmidkeho ul.– rekonštr. plochej strechy 680 677 99,6 

 3 
MŠ Stromová ul.– rek. p lochej strechy 

426 425 99,8 

 4 MŠ Hanzlíkovská ul.– krytina, krov 731 729 99,7 

 5 
MŠ Legionárska ul., rekonštr. plochej strechy  

995 995 100,0 

 6 MŠ Kubranská cesta – rekonštrukcia terás  531 531 100,0 

 7 MŠ Medňanského – plynofikácia 890 771 86,6 

      

09.1.2.1.  Základné vzdelanie s  beţnou starostlivosťou  1 945 1 596 82,1 

 1 ZŠ Hodţova ul. 94 94 100,0 

 2 ZŠ Opatová 481 479 99,6 

 3 ZŠ Kubranská cesta – kanalizačná prípojka  826 825 99,9 

 4 ZŠ Kubranská cesta – kanal. prípojka  276 0 0,0 

 5 ZŠ Bezručova ul.– hygienické zariadenie pre imobilných  198 198 100,0 

 6 ZŠ Kubranská cesta – vodov. prípojka  70 0 0,0 

08.1.0.  Rekreačné a športové sluţby    

  Spolu 117.224 99 744  

 

 

Stručný popis realizovaných akcií 

1. Rekonštrukcia budovy mestského úradu + veţa  
Dokončenie investičnej akcie z roku 2002. V roku 2003 boli 

zrealizované nasledovné stavebné práce : 

 kamenná dlaţba pri vstupe do budovy mestského úradu,  

 sokel budovy (spišský travertín),  

 dobudovanie nástupnej miestnosti na veţu,  

 zasklené steny v interiéru,  

 reštaurátorské práce na kamennom portáli mestskej veţe.  
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2. Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia na 

mestskom futbalovom štadióne  
Rekonštrukcia rozvodov z parného média na teplovodné pre 

priestory zázemia futbalového štadióna. 

3. Plynová kotolňa mestského futbalového štadióna  

Vybudovanie plynovej kotolne a prívodu plynu pre mestský 

futbalový štadión na Sihoti. 

4. Rekonštrukcia chodníkov na Farskej ulici  
Výmena dlaţby (pieskovec) v rozsahu 60,0m2, vrátane 
odvodnenia plochy. 

5. Kriţovatka ulíc Pod Brezinou – Partizánska  

Stavba bola uskutočnená za účelom rekonštrukcie miestnej 
komunikácie jestvujúcej kriţovatky ulíc Partizánska – Pod 

Brezinou. Rekonštruovaná časť komunikácie na Partizán-
skej ulici bola zrealizovaná šírky 6,0 m ako obojsmerná pre 

stredne ťaţkú dopravu skupiny dopravného zaťaţenia „D“ 

s povrchovou úpravou z asfaltového betónu AB 2 hr. 4cm o 
výmere 1496,1 m

2
. Pravostranné parkovisko zo zámkovej 

dlaţby hr. 6cm o výmere 361 m
2
. Obojstranné chodníky 

pozdĺţ rekonštruovanej komunikácie šírky 2,0 m zo 

zámkovej dlaţby hr. 6cm o výmere 770,7m
2
. Ďalej bolo 

zrealizované : 
- preloţka nové rúrové vedenie kanalizácie,  

- preloţky NN siete, prekládky slaboprúdových a vojen-
ských káblov a nové dopravné značenie. 

6. Chodník pri Kovotexe  
Vybudovanie chodníka od ţelezničného priecestia po Ho-
dţova ulici zo zámkovej dlaţby hr. 6 cm, dĺţky 145 m, 

šírky 2,0 m, s preloţkou 2ks stĺpov VO a 1 ks v správe 
Slovenskej správy telekomunikácií. 

7. Chodník na Ulici gen. Svobodu  

Vybudovanie pravostranného chodníka na Ulici gen. Svo-
bodu od Country hostinca po konečnú zástavku mestskej 
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hromadnej dopravy zo zámkovej dlaţby o výmere 468,0 m
2
. 

Druhá časť – prepojenie Bazovského ul. s Ulicou gen. 
Svobodu o výmere 110,0 m

2
 zo zámkovej dlaţby hr. 6cm. 

Na prekonanie výškového rozdielu medzi chodníkom a 
svahom bolo zrealizované terénne schodisko. 

8. Cyklistické trasy – cesta pri Váhu 

Cyklistická komunikácia – ľavá strana Váhu medzi ţelez-
ničným a cestným mostom šírky 3m. Nájazdy na korunu 

hrádze šírky 2,75 m. Konštrukcia vozovky – asfaltový betón 
hr. 4cm. Zastavaná plocha je 888 m

2
. 

9. Parkoviská pri DC Juh 

Poţiadavka na vybudovanie spevnenej plochy s asfaltovou 
povrchovou úpravou, ktorá bude slúţiť ako parkovisko pre 

18 osobných vozidiel, z toho 4 miesta pre imobilné osoby. 

10. Statická doprava Sihoť 

Navrhovaná realizovaná úprava riešila statickú dopravu na 

sídlisku Sihoť t.j. vytvárala nové parkovacie miesta na 
sídlisku a tým sa zlepšilo dopravné podmienky parkovania 

na jednotlivých uliciach. V tejto etape boli riešené ulice 
Povaţská, Gagarinova – 35 ks, ul. M Turkovej 34 ks, 

Sibírska ul. 54 ks, Pádivého ul. 54 ks nových parkovacích 

miest. Celková zastavaná plocha je 2240 m
2
. 

11. Prepojenie kanalizácia Kubranská cesta 

Vybudovanie kanalizačného zberača na časti Kubranskej 
ulice a prepojenie na ulicu Pod Hájikom. 

12. Odvodnenie átria – prístup na Brezinu 

Odvodnenie átria (prístup na Brezinu) s prepojením na ka-
nalizáciu na ulicu Sládkovičovu. 

13. Kanalizácia Ulica Jasná 
Kanalizácia z PVC rúr DN 300, dĺţky 36,5 m, 1 ks 

kanalizačná šachta. 

 



 

 

 

 
144 

14. Kanalizácia Ţabinská ulica 

Kanalizácia z PVC rúr DN 300, dĺţky 57 m, 3 ks kana-
lizačné šachty. 

15. Vodovod Horné Orechové 
Vybudovanie vodovodu v mestskej časti Horné Orechové o 

dĺţke 1570 m, s napojením na vodovod v kriţovatke ulíc 

Istebnícka – Chotárna  s prečerpávajúcou stanicou. 

16. Nájomné byty – 61 bytových jednotiek 

Stavbu tvoril sedem podlaţný objekt s dvoma sekciami. 
Prvé nadzemné podlaţie bolo určené na spoločné a prevádz-

kové priestory. Riešená je spoločná plynová kotolňa s prí-

pravou teplej úţitkovej vody. Obvodové murivo Porotherm, 
stropné konštrukcie bolo z nosníkov Premac, strešnú kon-

štrukciu tvoril sedlový drevený krov, krytinou bol Bramac. 
Stavba obsahuje 61 bytových jednotiek v členení na : 

-  24 jednoizbových izbových bytov, 

-  13 dvojizbových bytov, v tom jeden byt je bezbariérový, 
- 24 trojizbových bytov, s príslušenstvom (pivnice, koči-

káreň, kotolňa). 

17. Technická vybavenosť k 194 bytovým jednotkám 

Technická vybavenosť je realizovaná pre byty blok A-91 

bytových jednotiek a blok B-103 bytových jednotiek na 
sídlisku Juh 2. Jedná sa   o objekty SO 106- Vodovod – 

PVC rúry DN 150 - 314m, SO 107 Kanalizácia – kana-
lizácia jednotná – PVC rúry,- stoka PE-1 dĺţky 213 m, 9 ks 

kanalizačných šácht, - stoka PE 2-4 DN 300 dĺţky 458,0 m, 

12 ks kanalizačných šácht, SO 105 Prívod STL plynu, SO 
108-109 Vonkajšie silnoprúdové rozvody k bloku A,B, SO 

112, Prekládka kábla NN, So 113 Cesty a parkoviská, SO 
115.4-117.4 Chodníky 1. a 2. etapa, SO 115.3-115.4, Prí-

pojky plynu k A,B. 
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18. Hurbanova 1599 – prestavba nebytových priestorov na 

byty 
Prestavba dvoch nebytových priestorov, v ktorých do roku 

2000 sídlil Hydroconsult š.p. Bratislava. Prestavbou vznikli 
4 bytové jednotky o výmere do 80 m

2
. 

19. Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva  

Na úseku tepelného, domového a bytového fondu na 
jednotlivých kotolniach, domoch a bytoch tvorili - 

rekonštrukcia dymovodov, rekonštrukcia zdroja, rozvodov 
tepla a odovzdávajúcich staníc, rekonštrukcia technolo-

gického zariadenia kotolne a rozvodov teplej úţitkovej 

vody, adaptácia OST na kotolňu, zriadenie vodovodnej 
prípojky, hydraulické vyregulovanie sústavy- nájomné byty, 

merače na teplej úţitkovej vody, individuálne vykurovanie 
pre nebytové priestory a nájomné byty. 

20. Rozšírenie hlavného mestského cintorína Juh - 2. etapa - 

1. časť 
Dôvodom pre realizáciu 2. etapy stavby - vybudovanie 

nových hrobových miest (579) s adekvátnymi prístupo-
vými cestami a ostatnou prislúchajúcou infraštruktúrou. 

Plocha rozšírenia parcely č. 2166 bola 4939 m
2
. Asfaltové 

komunikácie – liaty asfalt hr. 3cm, šírky 3,0 m  plochy 1150 
m

2
 vytvárajú radiálne pásy po vrstevniciach, spojené do 

okruţnej cesty lemujúci obvod novej parcely. Dláţdené 
komunikácie zo zámkovej dlaţby Granum hr. 8 cm plochy 

110 m
2
 tvoria priečne spojnice medzi komunikáciami. 

21. Rekonštrukcia fresiek – Biskupice 
Stavebné úpravy pre zabezpečenie fresiek kostola. 

22. Rekonštrukcia domu Piaristická ul. č. 42, bezbariérový 

prístup 

Vybudovanie bezbariérového prístupu pre dom 

opatrovateľskej sluţby na Piaristickej ulici.  
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23. Materská škola Ulica J. Halašu – rekonštrukcia strechy 

Rekonštrukcia plochých striech dvoch pavilónov materskej 
školy a pochôdznej terasy vrátane zateplenia. 

24. Materská škola Šmidkeho ulica – rekonštrukcia plochej 

strechy 

Rekonštrukcia plochých striech vrátane zateplenia – jeden 

pavilón, chodba a pochôdzná terasa. 

25. Materská škola Stromová ulica  – rekonštrukcia plochej 

strechy 
Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia – jeden 

pavilón, chodba. 

26. Materská škola Hanzlíkovská ulica – krytina, krov 
Rekonštrukcia strechy – kompletná výmena krovu a kry-

tiny, klampiarskych prvkov. 

27. Materská škola Legionárska ulica, rekonštrukcia 

plochej strechy 
Rekonštrukcia plochých striech 5 pavilónov materskej 
školy a chodby, vrátane klampiarskych konštrukcií.  

28. Materská škola Kubranská ulica – rekonštrukcia terás 
Rekonštrukcia troch pochôdznych terás vrátane klampiar-

skych konštrukcií, povrchových úprav a statického pod-

chytenia nosných stĺpov terás. 

29. Materská škola Medňanského ulica 

Plynofikácia materskej školy, kotolňa na plyn, plynová 
prípojka, rekonštrukcia ústredného kúrenia vrátane vyku-

rovacích telies. 

30. Základná škola Hodţova ulica 
Vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu. 

31. Základná škola Opatová 
Realizácia plynofikácie  (prípojka, rozvod plynu), plynový 

kotol, ústredného vykurovania v objektoch základnej školy, 

vrátane vykurovacích telies. 



 

 147 

32. Základná škola Kubranská cesta – kanalizačná prípoj-

ka 
Realizácia odkanalizovania areálu základnej školy.  

33. Základná škola Bezručova ulica – hygienické zariadenie 

pre imobilných ţiakov 

Vybudovanie bezbariérovej úpravy v hygienických zaria-

deniach školy na prízemí ( 2x WC, 1x sprcha) s moţnosťou 
vytvorenia oddychovej miestnosti pri hygienických zaria-

deniach. 

34. Mobilná ľadová plocha – Štúrovo námestie Trenčín 

Tvar ľadovej plochy je elipsa, veľkosť plochy je 320 m
2
. 

Pre vlastné vychladzovanie plochy bol zrealizovaný chla-
diaci systém s nepriamym chladením s pouţitím teplonos-

ného média nemrznúcej chladiacej zmesi Coolstar. 
 

Verejné obstarávanie oddelením prípravy investícií v roku 

2003 : 
1) Projekt stavby – Sprístupnenie mestskej veţe a budovy 

Mestského úradu  Trenčín 
2) Projekt stavby – Rekonštrukcia školy, Ulica 1. mája, 

Trenčín 

3) Odvodnenie átria – prístup na Brezinu 
4) Projekt stavby – Splašková kanalizácia Jahodová ulica, 

Trenčín 
5) Kanalizácia Jasná ulica, Trenčín 

6) Kanalizácia Ţabinská ulica, Trenčín 

7) Projekt pre ÚR – Kanalizácia Trenčín – Záblatie 
8) Projekt stavby – Komunikácia ulíc Široká, Hrabovská, 

Súhrady (časť) a odvodnenie 
9) Projekt stavby – Prepojenie Zlatovská ulica po diaľničný 

privádzač 

10) Projekt stavby – miestna komunikácia Okruţná ulica 
11) Projekt stavby – Chodník Ulica Gen. Viesta 
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12) Projekt stavby – Parkovisko na Legionárskej ulici č. d. 45, 

47 
13) Projekt stavby – Rekonštrukcia Olbrachtova ulica 

14) Projekt stavby – Oporný múr Horný Šianec 
15) Projekt stavby – Rekonštrukcia rozvodov ústredného 

kúrenia – Mestský futbalový štadión Trenčín 

16) Chodník pri Kovotexe, Opatovská ulica, Trenčín 
17) Rekonštrukcia strechy Materská škola Šmidkeho ul., 

Trenčín 
18) Rekonštrukcia strechy Materská škola Stromová ul., 

Trenčín 

19) Rekonštrukcia strechy Materská škola Hanzlíkovská ul., 
Trenčín 

20) Rekonštrukcia strechy Materská škola Legionárska ul., 
Trenčín 

21) Rekonštrukcia terás Materská škola Kubranská ul., Trenčín  

22) Chodník Ul. Gen. Svobodu a prepojenie ul. Gen. Svobodu 
s Ulicou Bazovského 

23) Projekty na rekonštrukcie a opravy striech – Materských 
škôl na uliciach Jána Halašu, Stromovej, Legionárskej, 

Kubranskej, Šmidkeho Hanzlíkovskej a Domu opatrova-

teľskej sluţby – Piaristická ulica č. 42  
24) Cyklistické trasy – cesta pri Váhu, ľavá strana 

25) Základná škola Trenčín  - Opatová, Potočná ulica – vyku-
rovanie a plynofikácia 

26) Parkovisko pri Diagnostickom centre, Juh 

27) Projekt stavby – Materská škola Medňanského ul. – 
plynofikácia 

28) Rekonštrukcia chodníka Farská ul., Trenčín 
29) Inţinierske siete – Opatová, Kubra, Kubrica – štúdia 

30) Oprava múru Mestského opevnenia – 2. etapa - prevencia 

ochrany múru 
31) Projekt stavby – Základná škola Trenčín, Kubranská cesta – 

kanalizačná prípojka 
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32) Zastávky mestskej hromadnej dopravy + autobusová nika – 

Obchodný dom Kaufland 
33) Chodník Vlárska ul. 

34) Materská škola Medňanského ul.- plynofikácia 
35) Projekt stavby – Rekonštrukcia rozvodov ústredného 

kúrenia – Športová hala, Trenčín 

36) Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia – Mestský 
futbalový štadión 

37) Plynová kotolňa Mestského futbalového štadióna  
38) Projektová dokumentácia – Kanalizácia Kubra – retenčné 

nádrţe 

39) Základná škola Trenčín, Kubranská cesta – kanalizačná 
prípojka 

40) Verejné WC – Štúrovo námestie – štúdia 
41) Projekt stavby - Trenčín – Belá, cestný most 

42) Inţinierske siete Opatová, Kubra, Kubrica – štúdia; 

Inţinierske siete – ľavá strana mesta – vodohospodárska 
časť, voda a kanalizácia 

43) Kancelária prvého kontaktu – rekonštrukcia 
44) Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia – Športová 

hala, Trenčín 

45) Základná škola Bezručova ul. – bezbariérová úprava WC 
46) Základná škola Kubranská cesta – kanalizačná prípojka  -  

2. etapa 
 

V roku 2003 Ministerstvo vnútra a RR Slovenskej repu-

bliky neposkytovalo finančné prostriedky na nové investičné 
akcie, nakoľko všetky finančné prostriedky vyčlenené zo 

štátneho rozpočtu na rok 2003 boli viazané na poskytnuté 
dotácie v roku 2002. 

 

 Akcia 
Dotačné prostriedky vo výške 

(tis. Sk) 

3. TV k 194 b.j. Juh 2., Trenčín  15 958,60 

4. BD 61 b.j. Juh – nájomné byty 24 644,20 

 Spolu 40.602,80 
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 Zabezpečovanie projektovej dokumentácie na akcie : 

1. Sprístupnenie mestskej veţe + budovy mestského úradu  
2. Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia pre Mestský 

futbalový štadión 
3. Komunikácia ulíc Široká a Hrabovská + odvodnenie 

4. Mestská komunikácia Okruţná 

5. Chodník Ulica Generála Viesta 
6. Parkovisko na ul. Legionárskej č. 45, 47 

7. Rekonštrukcia Olbrachtovej ulice  
8. Prepojenie Zlatovskej ulice po diaľničný privádzač 

9. Cyklistické trasy – cesta pri Váhu 

10. Zástavky mestskej hromadnej dopravy – autobusová Nika 
pri Obchodnom dome Kaufland 

11. Chodník Vlárska ulica 
12. Trenčín, Belá, cestný most 

13. Kanalizácia Nozdrkovce 

14. Kanalizácia Kubra – retenčné nádrţe 
15. Odkanalizovanie pravej strany Váhu 

16. Inţinierske siete – Opatová, Kubra, Kubrica 
17. Oporný múr Trenčín, Ulica Horný Šianec 

18. Verejné WC -  Štúrovo nám. 

19. Materská škola Ulica J. Halašu – rekonštrukcia strechy 
20. Materská škola Šmidkeho ulica – rekonštrukcia plochej 

strechy 
21. Materská škola Stromová ulica – rekonštrukcia plochej 

strechy 

22. Materská škola Hanzlíkovská ulica – krytina, krov  
23. Materská škola Kubranská ulica – rekonštrukcia terás 

 
Projektová dokumentácia bola priebeţne konzultovaná 

a prejednávaná so zainteresovanými inštitúciami a ku 

všetkým akciám boli priebeţne zabezpečované vyjadrenia 
ku stavebnému povoleniu od týchto inštitúcií. 
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Cieľom vytvorenia samostatného odboru investícií v roku 

2000 v rámci Mestského úradu v Trenčíne bolo zabezpečenie 
efektívneho hospodárenia s vyčlenenými investičnými a 

finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a riešenie 
komplexného a koordinovaného rozvoja krajského mesta 

Trenčín v nadväznosti na doposiaľ realizované investičné 

projekty. V roku 2003 odbor investícií zabezpečil prípravu a 
realizáciu širokej škály investičných akcií.  

 

 

 

 Útvar hlavného architekta 
Útvar hlavného architekta vznikol 1. novembra 2003 ako 

samostatný článok v organizačnej štruktúre Mestského úradu 

Trenčín. Tvorí jeden z troch útvarov podliehajúcich  priamej 
právomoci primátora mesta Trenčín. V roku 2003 mal 7 za-

mestnancov (z toho 4 architekti), ktorí sa venovali koncep-
čným problémom, konzultáciám a úlohám spracovávaným 

v rámci Územného plánu sídelného útvaru. Útvar hlavného 

architekta bol odborným útvarom mesta Trenčín, ktorého 
základným poslaním bolo riešenie a zabezpečovanie hlavných 

koncepčných smerov urbanisticko – architektonického roz-
voja, stanovenie zásad tvorby prostredia mesta Trenčín a ďal-

ších úloh vyplývajúcich z jeho osobitného postavenia. 

Jeho vznik k 1. novembru 2003 a transformácia z odboru 
architektúry znamenal jeden z krokov  v zmene organizačnej 

štruktúry Mestského úradu Trenčín a rozšírením svojej náplne 
zjednodušil proces v územnom a stavebnom konaní, predo-

všetkým vo vzťahu k občanovi. Útvar hlavného architekta 

zastupoval mesto Trenčín v stavebnom konaní v zmysle 
zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vydával 

záväzné stanoviská potrebné k územnému či stavebnému 
povoleniu, k zmene stavby , predbeţné stanoviská k štúdiám, 

územnotechnické informácie. 

Ťaţiskovým a záväzným dokumentom, o ktorý sa opierala 
činnosť Útvaru hlavného architekta bol Územný plán 
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sídelného útvaru mesta Trenčín, ktorý bol schválený v de-

cembri 1998, s platnosťou od 1. januára 1999 vo Všeobecne 
záväznom nariadení mesta Trenčín č. 2/99. V roku 2003 bolo 

naplánované jeho prehodnotenie. Avšak situácia, ktorá sa 
vyvinula v súvislosti s modernizáciou ţelezničnej trate spôso-

bila jeho presun do ďalšieho roka. 

Útvar hlavného architekta taktieţ vypracovával a zabezpe-
čoval koncepčné materiály, dokumentácie a podklady, ktoré 

boli nevyhnutné v rozhodovacom procese a pri príprave in-
vestičných zámerov. Konzultácie k problematikám vyplýva-

júcim z územného plánu sídelného útvaru poskytovali pra-

covníci útvaru kaţdodenne a boli základným kameňom pri 
úspešnej investičnej činnosti vo všetkých jej podobách. Bolo 

samozrejmosťou, ţe kaţdý záujemca o výstavbu, projektant 
v predprojektovej fáze prípravy konzultoval svoj zámer 

z hľadiska územného plánu sídelného útvaru, architektúry, 

vhodnosti umiestnenia stavby v danom prostredí. 
 

Úlohy a činnosť útvaru hlavného architekta : 
a) zabezpečoval spracovanie, koordináciu a kontrolu reali-

zácie schválenej územnoplánovacej dokumentácie sídel-

ného útvaru a zón, architektonicko – urbanistických štúdií 
a všetkých nástrojov riadenia výstavby a rozvoja mesta 

Trenčín, zabezpečoval archiváciu územnoplánovacej doku-
mentácie mesta Trenčín a dokumentácie jeho objektov; 

b) vypracovával pre orgány mesta Trenčín odborné posudky 

a stanoviská k investičným zámerom a k projektovým 
dokumentáciám stavieb pripravovaných na realizáciu na 

území mesta Trenčín; 
c) oboznamoval verejnosť a orgány mesta Trenčín s pri-

pravovanými zámermi rozvoja mesta; 

d) zastupoval mesto Trenčín v územnom a stavebnom konaní 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších pred-

pisov; 
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e) vydával všetky záväzné stanoviská potrebné v procese 

územného či stavebného konania; 
f) spolupracoval s orgánmi územného plánovania, regionál-

neho rozvoja a s orgánmi pamiatkovej starostlivosti, koor-
dinoval mestské a regionálne priestorovo – územné vzťahy; 

g) v konkrétnej činnosti plánovania a územného rozvoja mesta 

Trenčín spracovával a systematizoval variantné koncepcie 
oblasti ţivota mesta Trenčín;  

h) s vyuţitím najlepších variantných a parciálnych riešení 
zabezpečoval, systematizoval a spracovával základnú celo-

mestskú územnoplánovaciu dokumentáciu; 

i) pripravoval podklady pre spracovávanie Územný plán pod-
kladov, ÚPD a projektovú dokumentáciu, poskytoval pod-

klady pre spracovanie urbanistických štúdií;  
j) pripravoval a vypracovával podklady pre vymedzenie 

funkcií mesta Trenčín a riešenie ich optimálneho uspo-

riadania; 
k) vypracovával podklady pre tvorbu koncepcie výstavby 

a technického vybavenia územia, posudzuje umiestnenie 
stavieb; 

l) vypracovával územno – technické, urbanistické a archi-

tektonické zásady a poţiadavky na ich projektové riešenie 
a realizáciu; 

m) posudzoval a hodnotil územnotechnické a ekologické dôs-
ledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území 

mesta Trenčín, posudzoval rozsah stavieb, funkčné vyuţitie 

a dopad na priestory mesta Trenčín s cieľom dosiahnuť, čo 
najväčší architektonický komfort; 

n) dôsledne sledoval alternatívnosť riešenia exponovaných 
priestorov mesta Trenčín, preukázanie vhodnosti urba-

nisticko – architektonického začlenenia stavby do orga-

nizmu mesta Trenčín; 
o) zakladal a spravoval geografický informačný systém mesta 

Trenčín ako podsystém mestského informačného systému; 
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p) sústreďoval biotické, abiotické a vybrané sociálno-ekono-

mické údaje o ţivotnom prostredí, vytváral dielčie syntézy 
a formuluje návrh ekologicky optimálneho vyuţitia územia 

mesta Trenčín; 
q) zameriaval sa na permanentné obnovovanie, vkladanie 

a poskytovanie informácií v oblasti tvorby územného plánu 

mesta Trenčín; 
r) zabezpečoval podklady pre spracovávanie a permanentné 

aktualizáciu digitálnej mapy mesta Trenčín. 
 

Dokumentácie spracovávané v roku 2003 

Územný plán centrálnej mestskej zóny – spracovateľom 
dokumentácie a regulatívov bol „Aurex“ Bratislava. Táto 

dokumentácia bola veľmi dôleţitá ako nástroj územného 
plánovania v centre mesta Trenčín.  

V roku 2003 boli vypracované dve alternatívy konceptu 

návrhu riešenia. Základným „ rozlišovacím znamením“ bolo 
riešenie dopravnej kostry, keď : 

- variant 1) uvaţoval s kľúčovými kriţovatkami ako 
kruhovými, 

- a variant  2) ako svetelnými.  

Koncept návrhu riešenia v oboch variantoch bol verejne 
prerokovaný. Všetky pripomienky orgánov, organizácií i ob-

čanov boli spracované do prehľadnej formy a riešiteľ  územ-
ného plánu centrálnej mestskej zóny s nimi pracoval. Ako 

pomocný nástroj v riešení tejto územno-plánovacej doku-

mentácie bola vymenovaná pracovná skupina zloţená z pos-
lancov mestského zastupiteľstva a odborníkov – architektov 

a pamiatkárov. Na základe jej rokovaní a pripomienok sa 
pripravil Návrh riešenia, ktorý po príslušných legislatívnych 

krokoch bude predmetom schvaľovania v mestskom zastu-

piteľstve. Aj pri dopracovávaní tejto dokumentácie sa však 
odrazilo riešenie komplikovanej problematiky modernizácie 

ţelezničnej trate. Jej ukončenie sa tak posúva do roku 2004. 
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Generel zelene bol dôleţitým pomocníkom predovšetkým 

z hľadiska ochrany ţivotného prostredia. Jeho spracovateľom 
bol „Ekojet“ Bratislava, ktorý zároveň spracoval aj evidenciu 

zelene vo vytypovaných lokalitách. V roku 2003 bolo 
vypracovanie tejto dokumentácie ukončené a jej praktické 

pouţívanie sa stalo súčasťou kaţdodennej práce odboru ţi-

votného prostredia a investícií i samotného útvaru. 

Evidencia zelene bola spracovaná v dvoch lokalitách, Sihoť            

1. – 4. a Dlhé Hony, a je logickou súčasťou generelu. Jej prak-
tické vyuţitie spočíva predovšetkým pri povoľovaní výrubov, 

v určovaní plôch pre náhradnú výsadbu zelene a pod.  

Generel dopravy bol ďalším strategickým materiálom. V roku 
2003 sa však pôvodne plánovaný termín ukončenia v dôsledku 

uţ spomínanej modernizácie ţeleznice, ukázal ako nereálny 
a presúva sa  do ďalšieho roku. Ďalšou príčinou bolo aj spra-

covanie štúdie realizovateľnosti juhovýchodného obchvatu. Jej 

riešiteľ úzko spolupracoval práve s nositeľom generelu – 
„Dopravoprojektom“ Bratislava. Z tejto štúdie vzišli aj dielčie 

riešenia kriţovatiek, ktoré ovplyvnia aj celý generel.  

Prehodnotenie Územného plánu sídelného útvaru vyplývalo 

z povinnosti spravidla raz za štyri roky prehodnotiť celý 

územný plán. I tu však ovplyvnila modernizácia ţeleznice 
celkové prehodnotenie a tak útvar pristúpil len k zmenám 

a doplnkom, ktoré boli najviac potrebné. Ich schvaľovací pro-
ces prebehne v roku 2004. 

Urbanistická štúdia lokality Opatová – jej spracovanie pod-

nietila skutočnosť reálnej výstavby rodinného domu a nutnosť 
preveriť všetky urbanistické väzby v danej lokalite. Z odbor-

ného hľadiska je toto územie veľmi zaujímavé pre moţnosť 
výstavby rodinných domov i polyfunkcie . 

Urbanistická štúdia riešenia kruhovej  kriţovatky Brnianskej 

ulice s Bratislavskou ulicou vyplynula z moţnosti umiestnenia 
obchodného centra „Baumax“ v území výrobno – obsluţnej 
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zóny na Bratislavskej. Po preverení vstupných údajov sa 

riešenie tohto dopravného uzla kruhovou kriţovatkou ukázalo 
ako optimálne. Napojenie na diaľničný privádzač, podjazd pod 

ţeleznicou, napojenie na obsluţnú navrhovanú komunikáciu – 
to sú najdôleţitejšie východzie pozitíva na sprístupnenie 

územia na Bratislavskej. 

Architektonická štúdia maximalizácie priestorov na Farskej 
ulici č. 10  preverila všetky priestorové moţnosti objektu pa-

triaceho mestu Trenčín, kde sídli aj útvar hlavného architekta. 
Vzhľadom k prechodu mnoţstva  kompetencií  pre  mesto 

Trenčín vznikol priestorový problém s umiestnením pracov-

níkov iných útvarov, či odborov. Pri komplexnej navrhovanej 
rekonštrukcie podľa štúdie by mesto Trenčín získalo cca 30 

nových pracovných miest. 

Modernizácia ţelezničnej trate bola problematika, ktorá azda 

najviac rezonovala v priebehu celého minulého roku 2003. Jej 

riešenie sa však neukončilo, stále sa preverovalo všetky 
alternatívy a moţnosti riešenia. Aby bolo prijaté riešenie,, čo 

najobjektívnejšie, bola na poslednom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v roku 2003 ustanovená komisia pre posúdenie 

postupov modernizácie ţelezničnej trate, zloţená z odbor-

níkov, poslancov, pracovníkov Mestského úradu Trenčín, 
ktorá dostala mandát v tejto veci rokovať a pripraviť pre 

mestské zastupiteľstvo komplexné riešenie.  

Technická mapa mesta  bola v roku 2003 zameraná 13. etapa 

technickej mapy. Taktieţ boli aktualizované niektoré staršie 

etapy. Výsledky zameraní slúţili ako podklad pri vypracovaní 
podkladov pre iné oddelenia, resp. slúţia aj pre občanov. 

Taktieţ boli dôleţité pre všetkých spracovateľov územno-
plánovacích podkladov a dokumentácií. Technická mapa mes-

ta Trenčín, ako aj ortofotomapa, územného plánu sídelného 

útvaru alebo generel  zelene, sa stali  dostupnými v digitálnej 
forme a stali sa základným nástrojom pre vypracovávanie 
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koncepčných materiálov, pre overovanie si skutočností 

dôleţitých pri investičnej činnosti, stali sa zdrojom príjmu 
rozpočtu. 

V roku 2003 sa činnosť útvaru prezentovala v rámci 
výstavy „Stavba – dom – interiér“. Počas troch výstavných dní 

bol stánok mesta Trenčín permanentne navštevovaný. 

Konzultované boli mnohé problémy širokospektrálneho cha-
rakteru i celkom konkrétne problémy občanov. V rámci pre-

zentácie bola pripravená zlosovateľná anketa o bývaní (od-
menou boli tričká s územným plánom mesta), videoprojekcia 

z ukáţok svetovej súčasnej architektúry, stavebnica pre deti 

z veľkých kociek – krabíc, na ktorých boli tri víťazné stavby 
súťaţe „Stavba roka 2002“. Jej výsledky boli  vyhlásené pri 

zahájení výstavy. Najväčší záujem zo strany občanov bol pri 
časti expozície s výsledkami workshopu o modernizácii ţelez-

nice.  

Počas kaţdodennej práce sa na útvare konzultoval a pri-
pravoval mnoţstvo stanovísk. Keďţe právomoc útvaru dnes 

spočíva v zastupovaní mesta Trenčín v územnom a stavebnom 
konaní bola jeho úloha v štruktúre mesta zodpovedná 

a náročná.  
 

 

 

  

 Odbor ţivotného prostredia 
Odbor ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčíne 

v súlade s príslušnými predpismi zabezpečoval potrebné akti-

vity v oblasti územného konania a stavebného poriadku, 
ochrane prírody, vôd, ovzdušia, v odpadovom hospodárstve a 

v doprave. Pôsobnosť odboru  sa postupne rozširuje, najmä vo 
väzbe na prebiehajúcu delimitáciu výkonov štátnej správy na 

samosprávu. V súčasnosti tu pracuje 11 zamestnancov, orga-

nizačne zaradených do oddelenia ţivotného prostredia a 
stavebného poriadku. Odborní pracovníci pri svojej činnosti 
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vychádzajú aj z rozvojových dokumentov Mesta Trenčín a 

Trenčianskeho samosprávneho kraja ktorými boli : 
- Územno-plánovacia dokumentácia sídelného útvaru mesta 

Trenčín 
- Územný systém ekologickej stability mesta Trenčín  

- Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho 

kraja 
 

Oddelenie ţivotného prostredia a stavebného poriadku 
V oblasti ţivotného prostredia oddelenie ţivotného pros-

tredia a stavebného poriadku podľa organizačného poriadku 

zabezpečovalo a vykonávalo kontrolu v oblasti ochrany ov-
zdušia, odpadov, zelene, vôd, kanalizácií a ďalších oblastí 

ţivotného prostredia v rozsahu vyplývajúcom pre mesto Tren-
čín z príslušných predpisov, zabezpečovalo činnosti súvisiace 

s uplatňovaním všeobecne záväzných nariadení mesta Trenčín 

v oblasti ţivotného prostredia a kontrolovalo ich dodrţiavanie 
inými subjektami. Realizovalo, koordinovalo a kontrolovalo 

projekty mesta Trenčín na úseku ţivotného prostredia, na 
úseku vodného hospodárstva, zabezpečovalo najmä úlohy 

v rozsahu prenesených pôsobností v zmysle platných pred-

pisov, zabezpečovalo dohľad nad správou mestskej zelene, 
spracovalo „Štatút zelene“ a navrhovalo jeho zmeny. Pred-

kladalo aktuálne problémy a materiály do komisie ţivotného 
prostredia a dopravy. Pravidelne prispievalo článkami obsa-

hujúcimi informácie pre občanov do informačných novín 

mesta Trenčín.  
Ďalej vykonávalo konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti 

výstavby nových objektov ako aj prestavby starých budov. 
Vydávalo predbeţné a záväzné stanoviská k územným rozhod-

nutiam, stavebným povoleniam, zmenám uţívania stavieb a 

k zmenám stavieb pred dokončením. Tieto činnosti dňom  1. 
novembra 1.2003  prešli do kompetencie Útvaru hlavného 

architekta mesta Trenčín. 
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Prechodom pôsobností na mestá a obce oddelenie ţivotného 

prostredia a stavebného poriadku začalo vydávať povolenia na 
drobné stavby a stavebné úpravy. Od 1. augusta 2000 

vykonávalo činnosť štátneho stavebného dohľadu za účelom 
zisťovania oprávnenosti stavieb, či uţ podľa vlastného zisťo-

vania alebo na podnet občanov. Od 1. januára 2002 vyko-

návalo štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany 
drevín. 

Reklamy, reklamné zariadenia a označenia prevádzok sa 
riešili formou rozhodnutia po konzultácii a súhlasného stano-

viska Dopravného inšpektorátu Policajného zboru Slovenskej 

republiky v Trenčíne. 
V kompetencii oddelenia ţivotného prostredia a stavebného 

poriadku bolo aj vydávanie rozkopávkových povolení na 
miestnych a mestských komunikáciách, sledovanie dodr-

ţiavania termínu dokončenia a uvedenia do pôvodného stavu. 

Ďalej zvláštne uţívanie verejného priestranstva, uzávierka 
miestnych komunikácií, havárie na inţinierskych sieťach a 

vyhradenie parkovacích miest. 
 

Štatistika činnosti oddelenia ţivotného prostredia a sta-

vebného poriadku 
- vydávanie rozhodnutí o vyrúbaní poplatku za MZZO 174 

- vydávanie rozhodnutí na stavbu MZZO .........                   47 
- vydávanie rozhodnutí na uvedenie MZZO do prevádzky    9 

- koordinácia spolupráce medzi Slovenským hydrometeoro-

logickým ústavom, Krajským úradom v Trenčíne, Okres-
ným úradom v Trenčíne, firmou Envitech a mestom Trenčín 

pri uverejňovaní údajov na svetelnej informačnej tabuli; 
- účasť na školeniach a seminároch poriadaných Minis-

terstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky v oblas-

ti ochrany ovzdušia; 
- vyhodnotenie štatistických údajov o koncentrácii imisií 

z mobilnej meracej stanice na Rozmarínovej ulici 
v Trenčíne; 
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- vyjadrenia k rôznym projektovým dokumentáciám; 

- 73 vyjadrení k programu odpadového hospodárstva;    
- 12 vyjadrení k nakladaniu s nebezpečným odpadom; 

- 25 upozornení na dodrţiavanie Všeobecne záväzného na-
riadenia č. 6/91   o dodrţiavaní čistoty, poriadku;  

- 187 kontrol dodrţiavania Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2001 o odpadoch; 
- 21 kontrol dodrţiavania čistoty a poriadku podľa Všeo-

becne záväzného nariadenia č. 6/91;  
- spolupráca s odborom ţivotného prostredia Okresného úra-

du Trenčín v oblasti odpadového hospodárstva, plnenie 

programu odpadového hospodárstva; 
- riešenie problémov súvisiacich s nečistotou na Hasičskej 

ulici – odkladanie vriec s komunálnym odpadom a iným 
odpadom, upozornenia, kontroly;  

- riešenie vytvárania nepovolenej skládky odpadu na uliciach 

Karpatskej, Kukučínovej, Ľ. Stárka, Jilemnického, P. 
Bezruča, Hasičskej, a Ostrove; 

- priestupkové konanie na Ulici K Dolnej stanici (ţelezný 
muţ); 

- priestupky v oblasti odpadového hospodárstva (Brnianska 

ulica); 
- v spolupráci s Povaţskou odpadovou spoločnosťou a.s. 

Trenčín mapovanie a likvidácia čiernych skládok odpadu za 
území mesta Trenčín; 

- evidencia a likvidácia faktúr; 

- spolupráca s Mestským hospodárstvom a Povaţskou odpa-
dovou spoločnosťou a.s.  pri zabezpečení jarného upra-

tovania a jesenného a s Povaţskou odpadovou spoločnosťou 
a.s. pri zabezpečovaní likvidácie DSO a nadrozmerného 

odpadu; 

- zavedenie celoplošného zberu komunálneho odpadu na sí-
dlisku Juh 3-krát týţdenne a rozšírenie o triedené zberané 

zloţky; 
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- výmena vrecového systému separovaných zloţiek za 

nádobový systém na sídlisku Noviny;  
- účasť na školeniach a seminároch poriadaných Minister-

stvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky v oblasti 
odpadového hospodárstva; 

- vykonávanie kontrolnej činnosti prác v nakladaní s odpa-

dom zabezpečovaných Povaţskou odpadovou spoločnosťou 
a.s.; 

- riešenie sťaţností; 
- informovanie občanov o pravidlách a podmienkach vyko-

návania aktivít v oblasti hospodárenia s odpadmi;  

- vyjadrenia k projektovým dokumentáciám ;  
- vypracovanie štatistiky o komunálnom odpade za mesto 

Trenčín; 
- vypracovanie hlásenia o nakladaní s komunálnym odpa-

dom; 

- vybavovanie ţiadostí na dodanie nádob na komunálny 
odpad; 

- konzultácie so študentmi vysokých a stredných škôl a pos-
kytovanie podkladov pre seminárne a diplomové práce; 

- zabezpečenie agendy v zmysle zákona o posudzovaní vply-

vov na ţivotné prostredie 127/1994 Z.z. (Kovohute, Mer-
kantil); 

 
Problematika chovu zvierat a poľnohospodárstva 

 evidencia stanovíšť včelstiev a počtu rodín na území mesta 
Trenčín ..... 12 

 vydanie potvrdení pre súkromne hospodáriacich roľníkov – 
chov hospodárskych zvierat ..................................... 0 

 evidencia a vydávanie rybárskych lístkov - celkom 
evidovaných ......... 130 

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
139/2002 o rybárstve, prešli kompetencie na úseku 

vydávania a evidencie rybárskych lístkov na okresné úrady. 
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 informovanie občanov o mimoriadnych veterinárnych 
opatreniach na území mesta  

 

Problematika vodného hospodárstva 
- čistota vodných tokov /rokovania so správcami vodných 

tokov, zasielanie ţiadostí a urgencií, obhliadky v teréne/ 
- zabezpečovanie dovozu pitnej vody pre mestskú časť Horné 

Orechové 

 
Problematika ochrany a údrţba zelene 

1.   Agenda ochrany drevín:  
- vydané povolenia na výrub drevín .............................  59 

- vydané stanoviská k výrubu drevín vo verejnej zeleni 55  
- prijaté oznámenia o vyrúbaní dreviny na území mesta 

Trenčín .....................................................................      4 

2.   Údrţba verejnej zelene: 
- obhliadky a kontroly údrţby verejnej zelene v priemere 

2x týţdenne /kosenie trávnikov, ošetrovanie drevín, 
tvarovanie drevín, výsadby drevín, záhonov, mobilná 

zeleň/                                

- evidovanie ţiadostí o úpravu drevín vo verejnej zeleni 
- kontroly realizácie náhradnej výsadby vo verejnej zeleni  

3. Kontroly dodrţiavania Všeobecne záväzného nariadenia            
č. 7/1991 Štatútu zelene a riešenie sťaţností.  

4. Konzultácie k projektom sadovníckych úprav a vydávanie 

stanovísk k projektovým dokumentáciám stavieb pláno-
vaných na území mesta Trenčín z pohľadu ochrany zelene. 

5. Konzultácie so študentmi vysokých a stredných škôl a pos-
kytovanie podkladov pre seminárne a diplomové práce. 

6. Príprava podkladov pre projekty náhradnej výsadby. 

7. Organizovanie súťaţe „O najkrajšiu vegetačnú úpravu 
v meste“.  

8. Príprava a kontrola vykonania deratizačných prác  na ve-
rejných plochách mesta Trenčín. 
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Problematika dopravy a cestného hospodárstva 
a) Zvláštne uţívanie pozemných komunikácií a verejného 

priestranstva : 
    bolo vydaných 347 rozhodnutí, z toho : 

 rozkopávky ...........................................         132  

 skládky stavebného materiálu, umiestnenie lešenia, 

reklamné akcie, letné terasy, ambulantný predaj. 53 

 určenie podmienok úpravy komunikácií po 

haváriách na inţinierskych  sieťach...................   93 

 vyhradenie parkovacích miest .........................      9 

 uzávierky miestnych komunikácií ...................   2

                                                       
b) Určenie trvalého alebo prenosného dopravného značenia na 

miestnych komunikáciách ..............   58  

c) Vykonávanie kontrolnej činnosti vlastnej a v spolupráci so 
správcom mestských komunikácií – Mestským 

hospodárstvom Trenčín, m.p.o. v priemere 2x týţdenne,  
alebo s Dopravným inšpektorátom Policjaného zboru 

Slovenskej republiky  v  Trenčíne,  1x týţdenne. 

 
Štátny stavebný dohľad 

Mesto Trenčín vykonalo v roku 2003 na podnet vlastný ako 
i podnet občanov 51 štátnych stavebných dohľadov, z toho 22 

úspešných a 29 prešlo do ďalšieho roku. O kaţdom štátnom 

stavebnom dohľade bol zaloţený samostatný spis v časovom 
postupe jeho výkonu. Podnety boli väčšinou charakteru 

riešenia susedských vzťahov, nepovolených drobných stavieb 
ako i stavebných úprav. Odbor ţivotného prostredia a 

investícií sa zúčastňoval štátneho stavebného dohľadu, ktoré 

zvolával Okresný úrad v Trenčíne, prípadne Krajský úrad 
v Trenčíne. Uskutočnilo sa 17 priestupkových konaní s vyru-

bením pokuty. 
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V roku 2003 vydalo oddelenie ţivotného prostredia 484 

predbeţných a záväzných stanovísk k stavbám pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie,  k  rozhodnutiam pre zmeny 

v uţívaní stavieb a zmeny stavieb pred dokončením a sta-
vebným úpravám osobitne posudzovaných. Stanoviská sa tý-

kali väčších a menších stavieb, polyfunkčných objektov a ro-

dinných domov. Posudzované väčšie stavby napr. : 

 Polyfunkčný objekt na Vajanského ul., 

 Penzión „Pod Hradom“, 

 Hromadné garáţe Horný Śianec, 

 Rekonštrukcia podkrovia gymnázia na Ul. 1. mája, 

 Nadstavba objektu na Palackého ul., 

 Sprístupnenie mestskej veţe budovy mestského úradu, 

 Umiestenenie ľadovej plochy na Štúrovom námestí, 

 Športovorekreačný areál na Povaţskej ul., 

 Mestská kotolňa na Mládeţníckej ul., 

 „Sója produkt“ na Opatovskej ul., 

 Polyfunkčný objekt „Seko-Dapa“ Bratislavská ul., 

 Rozšírenie hlavného mestského cintorína,  

 „Rox auto Renault“ na Električnej ul,. 

 Polyfunkčný dom a bytové domy Adoz 30 b.j. na 

Bezručovej ul. 

 Polyfunkčný športovozávodný areál „XRAY“ Pod 

Sokolicami, 

 Čerpacia stanica „Conoco Jet“ a „LPG „na Štefánikovej ul., 

  Autosalón „Citroen“,  

 Polyfunkčný objekt „Konzulta“ na Zlatovskej ul., 

 Potraviny „Lídl“ na Bratislavskej ul., 

 Stavivo „Elinger“ na Zlatovskej ul., 

 Čerpacia stanica „Slovnaft“ na Bratislavskej ul.,  

 Prevádzková budova „Tapia sport“,  

 Pizzeria, Zlatovská ul.,  

 Rekonštrukcia areálu strediska vývozu na Zlatovská ul.,  
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 Čerpacia  stanica „LPG“ pri ČS SHELL,  

 10 rodinných domov na Ulici Pri Parku – Trenčí, Záblatie, 

 „Mäsocentrum Maroš“, Kasárenská ul., 

 Teľatník 180 ks Roľnícke druţstvo Zámostie,  

 „Mäsokombinát Ilavský“ Trenčín - Záblatie, 

 Chodník Gen. Svobodu,  

 Úprava chodníka pri základnej škole, 

 Odvodnenie  sídliska Juh na Šmidkeho ul., 

 Výstavba 194 b.j. na Východnej ulici, 

 Areál Halalovka – rýchle občerstvenie a sklady, 

 Obytný dom 54 b.j. na Ul. Kišša.  

 
Všetky zmeny stavieb zmeny účelu stavieb boli predkladané 

na jednotlivé výbory mestských častí za účelom získania ich 
stanoviska, ako stanoviská občanov dotknutej lokality.  

Ďalej sa vykonávali konzultácie projektových dokumentácií 

v rozpracovanosti, obhliadky na mieste, kde sa posudzovala 
vhodnosť umiestnenia v jestvujúcej zástavbe. 

Za rok 2003 oddelenie ţivotného prostredia a stavebného 
poriadku vydalo 523 povolení na drobné stavby, stavebné 

úpravy a udrţiavacie práce. Povolenia sa týkali hlavne oplo-

tení, zasklení balkónov, výstavby garáţí a rôznych drobných 
stavieb k hlavným stavbám, rekonštrukcií bytových jadier, 

prípojok plynu, elektriny a vody. 

Oddelenie ţivotného prostredia a stavebného poriadku vy-

dalo v roku 2003 80 rozhodnutí o reklame a označení pre-
vádzky. Ďalej boli riešené bilboardy a veľkoplošné reklamy na 

základe konzultácie a súhlasného stanoviska Dopravného 

inšpektorátu Policajného zboru Slovenskej republiky v Tren-
číne.  

Na základe poţiadaviek občanov bolo vydaných 10 po-
tvrdení o veku stavieb a 7 potvrdení o existujúcich stavbách, 

ktoré boli postavené pred rokom 1976, to znamená pred plat-
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nosťou stavebného zákona za účelom zapísania stavby do 

katastra nehnuteľností. 
 

 

 

 


