
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 13.06.2017 
 
 

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: 
  
 
 

21. júna 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 31.05.2017 

    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. Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so 

Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou  a.s.  

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie    

   

6. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, 

Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou 

Trenčín, akciová spoločnosť 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

 



7. Podnety na Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                               primátor mesta 

 

8. Správa k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 817 zo dňa 

22.03.2017   

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 

Trenčín   
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

10. Majetkové prevody 

               Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                              predseda finančnej a majetkovej komisie,  

       Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta, 

            Mgr. Ján Forgáč 

            zástupca primátora,  

            Eva Struhárová  

            predseda komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 

 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 11 /2017, ktorým sa 

určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta 

Trenčín   

Predkladá: Mgr. Ján Vojtek  

           predseda komisie školstva  

 

12. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej 

základnej umeleckej  školy, Novomeského 11 Trenčín do  siete škôl a školských 

zariadení v SR od 1. septembra 2018 

Predkladá: Mgr. Ján Vojtek  

           predseda komisie školstva 

 

13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2. 

polrok 2017  
Predkladá:  Ing. Libuša Zigová 

                   hlavný kontrolór mesta     

 

14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na vodorovné dopravné značenie a dopravné zariadenia   

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 



15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia  

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

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

dodanie tovaru – rampový systém pre vybavenie jedného uzavretého 

parkoviska a poskytovanie súvisiacich služieb  
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

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

príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a 

odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci výzvy  IROP-

PO2-SC222-2016-13 a návrh na schválenie s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť 

verejné obstarávanie   
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

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

príspevok na realizáciu projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia 

krajského mesta Trenčín“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 a návrh na 

schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie  
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

 

19. Interpelácie 
   

20. Rôzne   

 

21. Záver 

 
 

 

 

 

 

 

 


