
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 20.09.2016 
 
 

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: 
  
 

28. septembra 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 na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie    

 

 

3. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2016 

    Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                       primátor mesta 

 

 

4. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta  
Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD. 

                      predseda finančnej a majetkovej komisie  

 

5. Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy, so 

Slovenskou sporiteľňou a.s.  

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD. 

                     predseda finančnej a majetkovej komisie  

 

6. Monitorovacia správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín 

k 30.6.2016 

Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD. 

                     predseda finančnej a majetkovej komisie  



7. Majetkové prevody 

               Predkladá:  MBA Peter Hošták, PhD.  

                              predseda finančnej a majetkovej komisie,    

            Eva Struhárová  

            predseda komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, 

                       Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta 

 

8. Návrh VZN  č. 11/2016, 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. Richard Rybníček 

                    primátor mesta 

 

 

9. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. 

polrok 2016 

Predkladá: Ing. Libuša Zigová 

                  hlavný kontrolór mesta Trenčín  

 

10. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 1. polrok 2016  

Predkladá: Ing. Libuša Zigová 

                  hlavný kontrolór mesta Trenčín  

 

 

11. Návrh na zriadenie Pracovnej skupiny k implementácii Programu rozvoja 

mesta Trenčín 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta   

 

 

12. Návrh na odňatie čestného občianstva mesta generalissimovi J.V. Stalinovi 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta   

 

 

13. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na poskytnutie elektronických  komunikačných služieb: 

„Telekomunikačné služby“   

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                                primátor mesta   

 

 

14. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 436 zo dňa 17.02.2016, ktorým 

bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku 

vyčistenie hradného brala od drevín a krovín v pásme od hladomorne až po 

múzeum 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                    primátor mesta   



15. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (ZŠ 

Veľkomoravská 12, Trenčín) 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta   

 

 

16. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (ZŠ Veľkomoravská 

12, Trenčín) 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta   

 

 

17. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (ZŠ 

Novomeského 11, Trenčín) 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta   

 

 

18. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (Novomeského 11, 

Trenčín) 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta   

 

 

19. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (Školské 

zariadenia, Trenčín) 

               Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

20. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (Školské zariadenia, 

Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta   

 

 

21. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (ZŠ Dlhé Hony 1, 

Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta   

 

 



22. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (ZŠ Dlhé Hony 1, 

Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

23. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (Mesto Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

24. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (Mesto Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

25. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (Sociálne služby 

mesta Trenčín, m.r.o.) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

26. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (MHSL, m.r.o. 

Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta   

 

 

27. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (ZŠ Kubranská 80, 

Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta   

 

 

28. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (ZŠ Na dolinách 27, 

Trenčín) 

                Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta   

 

 

 



29. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (ZUŠ Karola 

Pádivého Trenčín) 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta   

 

 

 

30. Interpelácie 
   

 

31. Rôzne   

 

 

32. Záver 

 


