
Komisia finančná a majetková pri MsZ v Trenčíne 

 
 

               V Trenčíne dňa 27.08.2019 
 

 
P o z v á n k a 

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

5.9.2019 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 zo dňa 6.6.2019 a 13.6.2019 
 
   2. Žiadosť o odpustenie  nájmu pre o.z. HoryZonty a DOGMA divadlo, o.z.   
       Predkladá :  Jarmila Blašková  
 
   3. Návrh VZN č.../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2019 o určení výšky príspevku na   
       čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady  
       v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   
       Predkladá : Mgr. Ivana Sulíková 
 
   4. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou    
       Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. a schválenie predaja vodnej stavby „Kanalizácia  
       v meste Trenčín, Opatová – kanalizácia Predĺženie kanalizačného zberača BA“ 
       Predkladá: Mgr. Lucia Zaťková  
 
   5. Majetkové prevody UMM 
       Predkladá : Ing. Gabriela Vanková 
 

   6. 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 
 

   7. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. ..../2019, ktorým sa schvaľuje Trhový  

        poriadok príležitostného trhu „Iniciatíva CREATIVA 2019“ lokalizovaného na Mierovom  

        námestí v Trenčíne 
       Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
   8. Návrh VZN Mesta Trenčín č. .../2019, ktorým sa schvaľuje zákaz prevádzkovania  
        hazardných hier určených v dňoch na území mesta v kalendárnom roku 2020 
        Predkladá : Ing. Mária Capová 

 
    9. Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou  
        sporiteľňou, a.s.  
        Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
   10. Návrh  na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 
         Predkladá : Ing. Mária Capová 
 



   11. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2019 
         Predkladá : Ing. Mária Capová 
  
 
 
 
    12. Rôzne 
 
 
Teším sa na Vašu účasť a zostávam s pozdravom 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

                           
         MBA Peter Hošták PhD 

                                                                                                           Predseda 
 
 

 


