
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 31.10.2017 
 
 

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. novembra  2017 / streda / o 13:00 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 30.09.2017 

    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 SVaVP, 

       Mgr. Ján Forgáč 

            zástupca primátora,  

             Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta         



 

6. Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy 

lesov, m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 01.01.2018 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

7. Návrh Dodatku č. 8 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 

Trenčín s účinnosťou od 01.01.2018 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                              primátor mesta 

 

 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na 

poskytnutie služieb „ Výrub stromov “ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                              primátor mesta 

 

 

11. Návrh na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry 

a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním 

systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy 

kód: IROP-PO4-SC431-2017-16 a návrh na schválenie s tým súvisiacich 

zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

 

12. Informácia o odstúpení z funkcie riaditeľa Sociálnych služieb mesta Trenčín, 

m.r.o. v Trenčíne ku dňu 31.10.2017 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                         primátor mesta 

 



13. Návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín na vykonanie Finančnej kontroly dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami pri vybudovaní cyklotrasy v Meste Trenčín   
Predkladá:  Ing. Libuša Zigová  

            hlavný kontrolór mesta     

 

 

14. Interpelácie 
 

15. Rôzne 

 

16. Záver 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


