
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 25.10.2016 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
 
            Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa: 
  
 

02. novembra  2016 / streda / o 14:00 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 ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2016 

    Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                       primátor mesta 

 

3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie    

 

4. Majetkové prevody 

               Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                              predseda finančnej a majetkovej komisie,    

            Eva Struhárová  

            predseda komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, 

                       Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

 

5. Prerokovanie  protestu prokurátora proti VZN č.4/2005 o verejných 

kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných 

pouličných aktivitách a  návrh  VZN č. 15/2016,  ktorým  sa ruší VZN č.4/2005 

o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach 

a voľných pouličných aktivitách 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 



6. Návrh  VZN č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na 

území mesta Trenčín 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                       primátor mesta   

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 13/2016, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

           predseda finančnej a majetkovej komisie   

 

 

8. Návrh  VZN č. 12/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  

Predkladá:  Bc. Kamil Bystrický 

           predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu 

 

 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú 

zákazku na prenájom multifunkčných zariadení  a tlačiarní a s tým súvisiace 

služby  „Prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní“   
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                       primátor mesta   

 

 

10. Návrh  na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 686 zo dňa 28.09.2016, ktorým 

bol schválený   zámer   vyhlásiť   verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na 

dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (Školské zariadenia mesta 

Trenčín)                  
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

11. Návrh  na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 687 zo dňa 28.09.2016, ktorým 

bol  schválený   zámer   vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na 

dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (Školské zariadenia mesta 

Trenčín) 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

12. Návrh  na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 695 zo dňa 28.09.2016, ktorým 

bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku   na  

dodanie tovarov  „Dodávka zemného plynu“  - ( ZŠ Na dolinách 27, Trenčín ) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta   

 

 

 



 

13. Interpelácie 
   

 

14. Rôzne   

 

 

15. Záver 

 


