
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 28.06.2016 
 
 

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: 
  
 

06. júla 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. Návrh uznesení o príprave rekonštrukcie futbalového štadiónu a vybudovaní 

nového futbalového štadiónu a o zistení aktuálneho stavu 

Predkladá:  Ing. Miloš Mičega  

            predseda komisie ŽPDIaÚP  

 

 

3. Prerokovanie petície „Petícia proti vytvoreniu platených parkovacích zón na 

území mesta Trenčín“ 

Predkladá:   Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta    

 

 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  č. 10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Trenčín, na prijatie uznesenia o spôsobe použitia 

finančných prostriedkov získaných z výberu parkovného,  na schválenie 

rozšírenia predmetu podnikania Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

 

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

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie    

 

 



6. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na uskutočnenie prác  - „Trvalé dopravné značenie – statická doprava 

a riešenia pre cyklistov a chodcov“   

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú 

zákazku na poskytnutie služieb  „Zavedenie a prevádzkovanie platobného 

systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného 

telefónu“ 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

 

8. Návrh Grafikonu mestskej hromadnej dopravy  Trenčín 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

9. Návrh Cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

 

10. Majetkové prevody 

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie    

  Eva Struhárová  

  predseda komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 

 

11. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne  č. 548 zo dňa 27.04.2016,  ktorým 

bol schválený  zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku: 

„Výmena mantinelov a ochranných skiel na zimnom štadióne P. Demitru“ 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

   

12. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 439 zo dňa 17.02.2016, ktorým 

bol schválený  zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác „MŠ Stromová - Rekonštrukcia strechy.“   

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

 

13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie  - zákazku s nízkou 

hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: „ZŠ Na Dolinách – Rekonštrukcia 

el. vedenia v telocvični“ 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 



   

14. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku s nízkou 

hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: „Podchod pre peších pod 

Chynoranskou traťou“ 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                     primátor mesta  

     

15. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

 

16. Návrh na schválenie realizácie projektu: „TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, 

Chránime Európske Tradície“ a s tým súvisiacich náležitostí a na schválenie 

uzatvorenia Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika  

Predkladá:  Mgr. Ján Forgáč 

            zástupca primátora 

             

 

17. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín 

k 31.05.2016  

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

 

18. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD. 

                      predseda finančnej a majetkovej komisie  

 

 

 

 

19. Interpelácie 
   

 

20. Rôzne   

 

 

21. Záver 

 


