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 U z n e s e n i a 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 04. augusta 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 

U z n e s e n i e  č. 639 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

  s c h v a ľ u j e   

 

Zmenu  Programového  rozpočtu  Mesta  Trenčín na  rok  2016 v  zmysle  schválených  

pozmeňovacích návrhov, ktoré znejú: 

 

1) 

 

V časti bežných príjmov a bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

1. Položku bežných príjmov 211: Dividendy navrhujem zvýšiť plus + 59.039 €, doteraz 

nerozpočtované. Mesto Trenčín je jediným akcionárom Trenčianskej parkovacej 

spoločnosti a.s., vlastní 100 kusov listinných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 

jednej akcie 250 €. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti riadneho 

valného zhromaždenia  bol schválený návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie r. 

2015 po zdanení v sume 59.039 € ako výplata dividend Mestu Trenčín.  

Finančné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky mesta v súvislosti s parkovacou 

politikou.  

 

2. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a činnosť pozemných komunikácií, 

funkčná klasifikácia 0451, položku  723: Trenčianska  parkovacia spoločnosť 

navrhujem znížiť o mínus – 34.150 €, t.j. na 0 €.  

Presun na výdavky mesta v súvislosti s parkovacou politikou. 

 

3. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku  636: Parkovacia politika - prenájom parkovacích 

automatov navrhujem zvýšiť o plus + 6.400 €, doteraz nerozpočtované. 

4. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 637: Parkovacia politika – služby navrhujem zvýšiť o plus 

+ 1.600 €, doteraz nerozpočtované. 

Finančné prostriedky vo výške 6.400 € a 1.600 € sú určené na prenájom cca 25 ks 

parkovacích automatov a k nim prislúchajúcich služieb (vzdialená správa) v rámci 

parkovacej politiky za obdobie november – december 2016. 
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5. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 713: Parkovacia politika – kúpa 2 ks rampových systémov 

navrhujem zvýšiť o plus + 84.339 €, doteraz nerozpočtované. 

6. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku 637: Parkovacia politika – služby navrhujem zvýšiť o plus 

+ 850 €, doteraz nerozpočtované. 

Mesto Trenčín zakúpi v roku 2016 v rámci parkovacej politiky na parkovisko Mládežnícka 

a parkovisko pri tržnici (NS Družba) 2-závorový rampový systém (vstupná a výstupná 

rampa) a súčasne bude uhrádzať servisnú službu za obdobie november – december 2016.    

 

 

2) 

 

V časti kapitálových  výdavkov  navrhujem nasledujúce zmeny:                                 

 

1. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, 

položku 717: MŠ Opatovská – rekonštrukcia okien, 1. pavilón navrhujem znížiť 

o mínus - 50.000 €, t. j. na 0.   

Presun vyplýva z požiadavky vedenia škôlky riešiť akútnejší problém obnovy štyroch 

sociálnych zariadení a výmenu linolea v uvedenej škôlke. Zvyšok je presunutý na obnovu 

sociálnych zariadení v MŠ Švermova.  

 

2. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, 

položku 717: MŠ Opatovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení navrhujem zvýšiť 

o plus +  32.000 €, doteraz nerozpočtované.  

 

3. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, 

položku 635: MŠ Opatovská – rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus 

+  2.000 €, t.j. na 4.000 €.  Finančné prostriedky sú určené na kúpu linolea   

 

4. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, 

položku 717: MŠ Švermova  – rekonštrukcia sociálnych zariadení navrhujem zvýšiť 

o plus +  16.000 €, doteraz nerozpočtované.  Obnova dvoch sociálnych zariadení.  

 

 

3) 

 

V časti kapitálových  príjmov a bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:     

 

1. Položku kapitálových príjmov 322: MH SR Komplexná modernizácia verejného 

osvetlenia v meste Trenčín - refundácia navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 67.605 

€, t.j. spolu o plus + 223.205 €. V roku 2015 mesto Trenčín realizovalo a financovalo 

z vlastných finančných prostriedkov komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia 

v meste Trenčín. Finančné prostriedky budú refundované z Ministerstva hospodárstva 

SR v roku 2016. 
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2. Položku kapitálových príjmov 233: Z predaja pozemkov navrhujem zvýšiť o plus + 

50.735 €, t.j. na 700.735 €. Zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov na základe 

skutočnosti k 31.7.2016 a predpokladu do konca roka 2016.  

 

3. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií, funkčná klasifikácia 

0451, položku 635: Údržba komunikácií – odburinenie navrhujem zvýšiť o plus + 

118.340 €, doteraz nerozpočtované. Odburinenie krajníc komunikácií vrátane postreku 

herbicídom.  

 

 

Body 4.-13. presúvajú finančné prostriedky rozpočtu bežných výdavkov MHSL m.r.o. bez 

zmeny ich celkovej výšky v nadväznosti na potrebu zakúpiť materiál pre údržbu a práce na 

verejnom osvetlení a tiež prijatie nového zamestnanca, ktorý bude  vykonávať a koordinovať 

činnosti súvisiace s asfaltovaním a strojným čistením komunikácií v rozsahu zabezpečovanom 

organizáciou (mzdy, poistené, stravné, sociálny fond) nasledovne: 

4. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, 

položku MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, t.j. na 18.400 

€. 

5. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, 

položku MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus  - 4.000 €, t.j. na 19.000 

€. 

MHSL m.r.o. zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia v maximálne možnej miere 

vlastnými zamestnancami – hlavne odstraňovanie závad vzniknutých pri poistných 

udalostiach na verejnom osvetlení vrátane nákupu materiálu.  Zrealizované boli tiež práce 

vyvolané rekonštrukciou železničnej trate spojené s nákupom materiálu ap. 

 

6. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, 

t.j. na 23.900 €. 

7. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 1.400 

€, t.j. na 12.300 €. 

8. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus - 500 

€, t.j. na 34.700 €. 

9. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná 

klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, 

t.j. na 9.450 €. 

Prijatie nového zamestnanca, ktorý bude vykonávať a koordinovať činnosti súvisiace 

s asfaltovaním a strojným čistením komunikácií v rozsahu zabezpečovanom organizáciou 

(mzdy, poistené, stravné, sociálny fond). 
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10. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 

0620, položku MHSL m.r.o. 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 4.000 €, t.j. na 

80.500 €. 

11. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 

0620, položku MHSL m.r.o. 620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 1.400 €, t.j. na 

35.430 €. 

12. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 

0620, položku MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť 

o mínus – 400 €, t.j. na 3.700 €. 

13. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 

0620, položku MHSL m.r.o. 640: Transfery navrhujem zvýšiť o plus + 400 €, t.j. na 

2.600 €.  Zvýšenie finančných prostriedkov na dočasnú pracovnú práceneschopnosť. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 640 

k Informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle 

predloženého materiálu. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 641 

k Návrhu – na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác  - „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne “ a  Návrh  

na schválenie poskytnutia daru – projektovej dokumentácie – v súvislosti s rekonštrukciou 

Mierového námestia v Trenčíne.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

A) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na uskutočnenie stavebných prác  - 

„Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne “, s predpokladanou hodnotou 

zákazky max. 2 600 000 € bez DPH  ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný 

obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy o dielo 

 

B) poskytnutie daru –  časti projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PIO 

Keramoprojekt, a.s. -  „Rekonštrukcia – Mierové námestie – IS“ – projekt pre stavebné 

povolenie, vypracovanej v 12/2009 a aktualizovanej v roku 2016 pre nasledovné stavebné 

objekty: 
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PS 601 Trafostanica  

SO304 – Prípojka VN,  

SO305 – Prekládka VN  

SO 306.1 – Prekládka rozvodov NN 

SO 306.2 – Káblové rozvody z novej TS 

 

obdarovanému Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

 

 

C) poskytnutie daru – časti  projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PIO 

Keramoprojekt, a.s. -  „Rekonštrukcia – Mierové námestie – IS“ – projekt pre stavebné 

povolenie, vypracovanej v 12/2009 a aktualizovanej v roku 2016 pre nasledovné stavebné 

objekty: 

SO 301 Rekonštrukcia vodovodu 

SO 302 Rekonštrukcia kanalizácie 

 

obdarovanému  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 642 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   zákazku na dodanie 

automatov spočívajúcu v prenájme tovaru a poskytovaní súvisiacich služieb. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na dodanie parkovacích 

automatov spočívajúcu v prenájme tovaru (25 ks parkovacích automatov) s možnosťou 

ich odkúpenia a poskytovaní súvisiacich služieb s predpokladanou hodnotou zákazky max. 

199.975 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 643 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   zákazku na dodanie 

tovaru – parkovacích rampových systémov a poskytovanie súvisiacich služieb.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e   

 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na dodanie tovaru – parkovacích 

rampových systémov a poskytovanie súvisiacich služieb s predpokladanou hodnotou 

zákazky max. 87.282,50 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín. 
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U z n e s e n i e  č. 644 

k Návrhu na kúpu pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín  Jahodová ulica.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1/   s c h v a ľ u j e  

 

kúpu nehnuteľností – pozemku v k.ú. Zlatovce - novovytvorená C-KN parc.č. 

1379/4 záhrady o výmere 49 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 48124591-01-15 

vyhotoveným dňa 08.06.2015, z pôvodnej C-KN parc.č. 1379, zapísanej na LV č.797 ako 

spoluvlastník Drahomír Matúš v podiele 1/2-ica a Ing. Miriam Cienková v podiele 1/2-ica do 

vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín 

„Rekonštrukcia Jahodovej ulice“ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. 

Róbertom Hartmannom, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku  vypracovaného 

znalkyňou Ing. Jarmilou Nováčikovou vo výške 65,44 €/m2  

s nasledovnými podmienkami: 

- Mesto Trenčín sa zaväzuje v rámci realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia 

Jahodovej ulice Trenčín“ po právoplatnom povolení stavby nového oplotenia 

príslušným stavebným úradom demontovať a zlikvidovať so súhlasom vlastníka 

jestvujúce oplotenie a vybudovať nové oplotenie pozemku po spoločnej hranici 

novovytvorenej C-KN parc. č. 1379/4 a susediacej C-KN parc. č. 1379/3 

v podielovom spoluvlastníctve predávajúcich. Oplotenie bude vybudované na náklady 

Mesta Trenčín s dvoma vstupnými bránami na pozemok C-KN parc. č 1379/3. 

- Mesto Trenčín sa zaväzuje po právoplatnom vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby 

nového oplotenia  tento stavebných objekt previesť do podielového spoluvlastníctva 

Drahomírovi Matúšovi a Ing. Miriam Cienikovej, každému v podiele ½ za celkovú 

kúpnu cenu 1,- € po schválení tohto majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne.     

       

Celková kúpna cena  predstavuje sumu ................................................................3.206,56 €. 

 

 

Odôvodnenie: 

Pozemky sú umiestnené na okraji zastavaného územia mesta Trenčín, lokalita 

Zlatovce, prístupné z ulice Majerskej cez nespevnenú komunikáciu Jahodová. Oblasť 

pozemkov nadväzuje na zástavbu rodinnými domami a v  zásade ju tvoria záhrady resp. 

prístupy k rodinným domom.   

Ide o vysporiadanie pozemkov nevyhnutne potrebných pre realizáciu investičnej akcie 

Mesta Trenčín: „Rekonštrukcia Jahodovej ulice Trenčín“ ako verejnoprospešnej stavby, ktorá 

bude zrealizovaná  v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Róbertom 

Hartmannom.  

 

 

2/  r u š í  

 

s účinnosťou od 16.9.2015 časť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 239 

bod 3/   zo dňa 16.9.2015, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 

 

kúpu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Zlatovce do vlastníctva Mesta Trenčín, za účelom 

prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín „Rekonštrukcia Jahodovej ulice“ 
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v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Róbertom Hartmannom, za kúpnu cenu 

podľa Znaleckého posudku č. 8/2015  vypracovaného Ing. Jozefom Kačenkom, nasledovne : 

 

      3/ pozemok od Drahomíra Matúša v podiele 1/2-ica a od Ing. Miriam Cienkovej  

v podiele 1/2-ica, novovytvorená C-KN parc.č. 1379/4 záhrady o výmere 49 m2 odčlenená 

Geometrickým plánom č. 48124591-01-15 vyhotoveným dňa 08.06.2015, z pôvodnej C-KN 

parc.č. 1379, zapísanej na LV č.797 ako spoluvlastník Drahomír Matúš v podiele 1/2-ica 

a Ing. Miriam Cienková v podiele 1/2-ica za kúpnu cenu 26,41 €/m2. 

 

Celková kúpna cena predstavuje sumu .......................................................................1294,09 €. 

 

Odôvodnenie: 

 Po prijatí uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 239 bod 3/   zo dňa 

16.9.2015 Mestský úrad v Trenčín – útvar majetku mesta pripravil k podpisu kúpnu zmluvu 

na kúpu nehnuteľnosti – pozemku na Jahodovej ulici. Vlastníci pozemku Drahomír Matúš 

a Ing. Miriam Cieniková nepristúpili k uzatvoreniu tejto zmluvy a požadujú zmeniť 

podmienky tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  

Z dôvodu potreby realizácie investičnej akcie mesta  „Rekonštrukcia Jahodovej ulice“, 

Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené v návrhu. 

 

 

 

 

 

Dňa: ...........................................                                   Dňa: ............................................. 

 

 

 

 

 

.......................................................                             ......................................................... 

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                          Ing. Jaroslav P A G Á Č  

                 primátor                  prednosta  

           mesta Trenčín           Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

 

 

 

O V E R O V A T E L I A :  

 

 

Mgr. Richard  M E D A L,   dňa ............................................................................................... 

 
 

Peter  H O Š T Á K  MBA, PhD.,  dňa ..................................................................................... 
 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  05.08.2016 


