
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN  
Mgr. Richard Rybní ček  
 
 

 Trenčín, 10.04.2013 
 
 
 

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: 
  
  

18. apríla 2013 / štvrtok / o 10.00 hod. 
 
 
 
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 
 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
 
 

2. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 
Predkladá: Ing. Pavol Kubečka  

                    člen MsR                         
 
 

3. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín 
k 28.02.2013 
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček  

                   primátor mesta                         
 
 

4. Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
Predkladá: PaedDr. Daniel Beníček 
                  člen MsR 

 
 

5. Majetkové prevody 
Predkladá: Ing. Pavol Kubečka 
                  člen MsR 
 
 
 
 



6. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú 
zákazku na poskytnutie stavebných prác „Realizácia mestskej komunikácie na 
ulici Zelnica“ 

     Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
                    primátor mesta                           

 
 

7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 
zákazku na poskytnutie stavebných prác „Nový cintorín – Bočkove sady“ 

     Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
                    primátor mesta                

 
 

8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú 
zákazku na poskytnutie stavebných prác „Realizácia chodníka a prechodu pre 
chodcov v Biskupiciach na ulici Legionárska“ 

     Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
                    primátor mesta                

 
 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú 
zákazku na poskytnutie stavebných prác „Trhovisko pri Družbe Trenčín - 
prestrešenie“ 

     Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
                    primátor mesta                

 
 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú 
zákazku na dodanie tovarov „Dodanie pracovnej výstroje“ 

     Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
                    primátor mesta                           
 
 

11. Návrh na prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. peňažným vkladom v súvislosti 
s realizáciou projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ a na schválenie uzavretia Zmluvy 
o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu: „Intenzifikácia ČOV, 
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ medzi 
Mestom Trenčín a spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.  
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta                           
 
 

12. Správa o splnení Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 652, 
doplnenie bodu 6, zo dňa 12.12.2012   
Predkladá: Ing. Libuša Zigová 
                   hlavný kontrolór Mesta Trenčín                         

 
 



13. Interpelácie poslancov MsZ 
 
 

14. Rôzne 
           
 

15.  Záver 
 


