
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 25.05.2012 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
 
            Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s čl. 7 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, zvolávam (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa: 
  
 

29.05.2012 /utorok/ o 16.00 hod 
 
 
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
 
 

2. Informácia o podanom podnete prokurátorovi na preskúmanie zákonnosti uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 268 z  20.10.2011 a o výsledkoch tohto podnetu 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
                  primátor mesta 
 
 

3. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 
 

 
 

4. Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podprahovej 

zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia vstupných objektov 

podchodu pri hoteli Tatra“ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                         primátor mesta 

 

 

5. Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej 

zákazky na dodanie tovarov realizovanej postupom verejnej súťaže „Farebné a čierne 

náplne do tlačiarní a kopírok“ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

6. Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej 

zákazky na dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho 

príslušenstva realizovanej postupom verejnej súťaže „Výpočtová technika“ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 



 

 

7. Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej 

zákazky na uskutočnenie prác – vybudovanie kotolne na biomasu -  ZŠ Na Dolinách 

v Trenčíne realizovanej postupom verejnej súťaže 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

8. Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej 

zákazky na poskytnutie služieb – prevádzku a údržbu informačného systému mesta 

Trenčín realizovanej postupom verejnej súťaže  
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

9. Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej 

zákazky, na dodanie tovarov Digitalizácia Artkina Metro v Trenčíne 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

10. Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej 

zákazky na poskytnutie poštových služieb realizovanej postupom verejnej súťaže 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

11. Návrh na všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009o sociálnych službách 

a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
Predkladá: MUDr. Stanislav Pastva 

                  predseda komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 

 

 

12. Návrh na schválenie uzavretia Dohody o uznaní záväzku a dohody o splnení záväzku 

v splátkach medzi Mestom Trenčín a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, a.s. 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

13. Interpelácie poslancov MsZ 
 

 

14. Rôzne 

 

 

       15. Záver 


