
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 31.01.2017 
 
 

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: 
  
 

08. februára  2017/ streda / o 12:00 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 31.12.2016 

    Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                       primátor mesta 

 

3. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta  

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD. 

predseda finančnej a majetkovej komisie 

 

4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie    

 

5. Majetkové prevody 

               Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                              predseda finančnej a majetkovej komisie,    

            Eva Struhárová  

            predseda komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, 

           Mgr. Ján Forgáč 

                        zástupca primátora 

 

6. Návrh VZN č.4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Trenčín   

Predkladá:  Mgr. Ján Forgáč 

           zástupca primátora 



 

7. Prerokovanie  protestu prokurátora proti VZN č.7/1991 Štatút zelene a návrh  

VZN č. 3/2017, ktorým sa ruší VZN č.7/1991 Štatút zelene 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 

Predkladá:  Mgr. Ján Vojtek 

           predseda komisie školstva 

 

9. Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín č.2/2017 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    

 

10. Návrh na schválenie Koncepcie rozvoja športu mesta Trenčín  
Predkladá: Ľubomír Horný  

           predseda komisie mládeže a športu  

 

11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku (zakázky)  na dodanie tovaru - výpočtovej techniky, komunikačnej 

techniky  a súvisiaceho príslušenstva 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „ MČ Stred - Detské ihrisko 

Karpatská “ 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                               primátor mesta 

 

13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Výmena okien - MŠ Šmidkeho“ 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „ ZŠ Východná - MČ Juh - 

športové ihrisko “ 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 



15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov, týkajúcu sa nákupu rastlín pre náhradnú 

výsadbu 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

16. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov, týkajúcu sa nákupu nákladného auta s 

valníkovou nadstavbou 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

17. Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v 1. 

hodnotiacom kole výzvy kód: IROP-PO1-SC122-2016-15 a návrh na schválenie 

s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

18. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach  

Predkladá:  Ing. Libuša Zigová 

                         hlavný kontrolór mesta Trenčín  

 

19. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru  hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. 

polrok 2016  

Predkladá:  Ing. Libuša Zigová 

                         hlavný kontrolór mesta Trenčín  

 

20. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 60 zo dňa 25.02.2015 – zmena 

odborníka v Komisii sociálnych vecí a verejného poriadku 

               Predkladá: Eva Struhárová  

          predseda komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 

 

21. Interpelácie  
 

 

22. Rôzne  
 

23. Záver  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


