
Komisia finančná a majetková pri MsZ v Trenčíne 

 
 

               V Trenčíne dňa  2.5.2019 
 

 
P o z v á n k a 

 
 
     Pozývam Vás na zasadnutie komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa uskutoční dňa 
 
 

9.5.2019 o 16,00 hod. (štvrtok) 
 

v zasadacej  miestnosti č.109 na prízemí v budove Centra  rozvoja mesta na Farskej  
ulici č.10 v Trenčíne 
 
     Program: 
 
   1. Otvorenie a odsúhlasenie  zápisnice z 4.4.2019 
 
   2. Žiadosť o odpustenie  nájmu v kine Hviezda pre Centrum voľného času 
       - podujatie  Trenčiansky festival tanca 
       Predkladá :  Jarmila Blašková  
 
   3. Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou HS-Tec spol.  
       Predkladá : Mgr. Lucia Zaťková 
 
   4. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín 
       Predkladá : Mgr. Natália  Kristófová 
 
   5. Prezentácia projektu „Bike parku“ spoločnosťou  Gravity Hill s.r.o.  
       Predkladá : Viliam Križan 
 
   6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa  
       všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Trenčín č. 6/2017, ktorým sa upravuje predaj  
       výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta Trenčín 
       Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
   7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa  
       všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový  
       poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín  
       Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
    8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2019, ktorým sa schvaľuje  
       Trhový poriadok príležitostného trhu „Pohoda Festival“ lokalizovaného v areáli Leteckých  
        opravovní Trenčín, a.s.  
        Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
    9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. ..../2019, ktorým sa schvaľuje  
       Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST“ lokalizovaného na Mierovom námestí v 
       Trenčíne 
        Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
  10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. ..../2019, ktorým sa schvaľuje  
        Trhový poriadok príležitostného trhu „Majstrovstvá Slovenska v Street Workoute“  

          lokalizovaného na Mierovom námestí  v Trenčíne 
         Predkladá : Ing. Mária Capová 
 



 
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2019, ktorým sa  

schvaľuje  zákaz  prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch na území  
mesta v kalendárnom roku 2019 

       Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2019,  ktorým sa 
      schvaľujú podmienky umiestňovania  herní  na území mesta 
      Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2019,  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. Ing. Róbert Hartmann 

 
14. Majetkové prevody UMM 
      Predkladá : Ing. Gabriela Vanková 
 
15. Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018 vrátane Hodnotiacej správy  
      k plneniu    Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2018 
      Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
16. Návrh  na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 
      Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
17. Rôzne 
 
 
Teším sa na Vašu účasť a zostávam s pozdravom 
                                                                                             
 

                           
         MBA Peter Hošták PhD 

                                                                                                           Predseda 
 
 


