
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 25.06.2015 
 
 
 

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, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
ktoré sa uskutoční dňa: 
  
 

02. júla 2015 / štvrtok / o 09.00 hod. 
 
 
 
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 
 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

 

2. Informácia o základných finančných ukazovateľov Mesta Trenčín k 31.05.2015 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

                  

3. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

Predkladá: Peter Hošták MBA, PhD. 

                   predseda Finančnej a majetkovej komisie 

 

 

4. Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a 

ods.9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p., na prevzatie veci do užívania, na 

schválenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej 

kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s. a na zrušenie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1346 zo dňa 03. októbra 2014   
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

5. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 

Predkladá: Peter Hošták MBA, PhD. 

predseda Finančnej a majetkovej komisie 

 

 

 



6. Návrh postupu mesta pri riešení bytových náhrad za reštituované byty 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč 

  zástupca primátora 

 

 

7. Majetkové prevody 

Predkladá: Peter Hošták MBA, PhD. 

                   predseda Finančnej a majetkovej komisie 

 

 

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín               

na 2. polrok 2015 

Predkladá: Ing. Libuša Zigová 

                  hlavný kontrolór mesta Trenčín 

 

 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitné 

zákazky na dodanie tovaru, týkajúce sa dodania  výpočtovej techniky, 

komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva   
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

  

 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na poskytnutie služieb „Zmena projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie na rekonštrukciu Mierového námestia“ 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na poskytnutie služieb „Zmena projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie na rekonštrukciu  inžinierskych sietí na Mierovom námestí“ 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

12. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt  „Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín“ 

 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok          

v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 

prioritná́ os č.2.2. Energetika, Opatrenie č.2.2 - Budovanie a modernizácia 

verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti 

energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501; na schválenie spolufinancovania 

projektu „Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste 

Trenčín“  a na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie potrebné 

k realizácii projektu „Komplexná modernizácia časti verejného 

osvetlenia v meste Trenčín. 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 



 

 

13. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 156 zo dňa 13.05.2015 /časť 

uznesenia b)/, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - 

podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Preložka sietí NN – 

Mládežnícka ulica Trenčín“  

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

14. Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa  § 9a 

ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. 

Predkladá: Ing. Miloš Mičega 

                  predseda VMČ Sever 

 

 

15. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2010 Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Trenčín 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

16. Návrh na zrušenie uznesení MsZ v Trenčíne súvisiacich s projektom 

 „Kultúrne stredisko Hviezda“ (uznesenie MsZ č.15 zo dňa 18.12.2014, 

uznesenie MsZ č.31 zo dňa 20.01.2015, uznesenie MsZ č.64 zo dňa 25.02.2015) 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

17. Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy 

lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1.7.2015 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

 

18. Návrh Dodatku č. 7 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín s účinnosťou od 1.7. 2015 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

  primátor mesta 

 

 

19. Interpelácie poslancov 
 

 

20. Rôzne 
 

 
21.  Záver 

 
 



 


