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Z á p i s n i c a 

 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa  27. augusta  2019 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Otvorenie: 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril primátor mesta Mgr. Richard 

Rybníček. Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina).    

               

Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 

poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov mestského 

zastupiteľstva bolo prítomných 13 poslancov, na základe čoho vyhlásil zasadnutie za 

uznášania schopné.  

 

 

Na zasadnutie sa ospravedlnili poslanci: p. Žák, B.S.B.A., Mgr. Moško, MUDr. 

Žďársky, Mgr. Ing. Kolář,  Mgr. Medal, Mgr. Baco, Ing. Matejka, Bc. Vaňo, Ing. 

Ščepko, p. Trepáč. 

 

 

Počas zasadnutia prišli: p. Hošták, MBA, PhD.,  Ing. Mičega. 

 

 

Za overovateľov zápisnice a uznesení navrhol poslancov: Mgr. Martina Petríka 

a JUDr. Martina Smolku. 

 

 

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: p. Evu 

Struhárovú  a  p. Lukáša Ronca.   

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 1 nehlasoval, schválilo 

overovateľov zápisnice a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho 

zariadenia. 

 

 

 

V pozvánke zaslanej poslancom MsZ a zverejnenej v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov boli uvedené tieto body 

rokovania: 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

3. Majetkové prevody 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
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na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 

5. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Mesta Trenčín o  dotáciu na podporu 

budovania  verejne  prístupných   elektrických  nabíjacích  staníc  v rámci  výzvy kód:  

č.: 18409/2019-4210-36886   

6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Mestského hospodárstvo a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín o  dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických 

nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886 

7. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. o  

dotáciu Na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v 

rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886 

8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. o  

dotáciu Na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v 

rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886 

9. Návrh na zmenu uznesenia č. 259 zo dňa 03.07.2019,  ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“ 

10. Interpelácie 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 12 za, 1 nehlasoval, schválilo 

návrh programu zasadnutia podľa pozvánky.  

 

 

Mgr. Forgáč navrhol do programu rokovania doplniť ako nový bod č. 3C s názvom „Návrh 

na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín od Evy Kostkovej, Ing. 

Petra Kostku a Ladislava Kostku“. Tento majetkový prevod má súvis s investičnou akciou 

„Chodník na ul. Sigôtky“ a ide o dokúpenie pozemku, dobudovanie 25m² chodníka. 

 

Mgr. Forgáč zároveň navrhol presunúť bod č. 3 Majetkové prevody („vzhľadom k tomu, že 

nás je momentálne len 14“)  ako bod č. 9 a týmto pádom sa ostatné body prečíslujú. 

 

 

 

1/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Forgáča     – doplnenie nového bodu č. 3C. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, schválilo doplnenie bodu do 

programu v zmysle návrhu Mgr. Forgáča. 

 

 

 

2/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Forgáča     – presunutie bodu č. 3 ako bod č. 9. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, schválilo zmenu poradia 

bodov programu v zmysle návrhu Mgr. Forgáča. 
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Mgr. Rybníček „Dovoľte mi ešte na úvod, aby som len teda informoval Vás, že už ste sa asi 

dozvedeli, že nás navždy opustil bývalý poslanec MsZ Janko Vojtek. Tak by som Vás 

poprosil, keby sme ešte na jeho spomienku mohli mu teraz venovať minútu ticha. Tak Vás 

pekne poprosím na spomienku pána poslanca Vojteka, ďakujem.“ 

 

 

 

 

 

K bodu 2.  Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta.   

 

 

Ing. Pagáč  predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 2.  

Uviedol, že „dobrý deň prajem všetkým. V podstate dostali sme sa k bodu Informácia o 

rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle čl. 6, odsek 10 VZN č. 

1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín si vás dovoľujeme 

informovať, že primátor mesta vykonal  nasledovné rozpočtové opatrenia v čase od 3.7.2019 

do 27.8.2019. Sú to rozpočtové opatrenia: Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na 

rok 2019 č. 13, č. 14, ktoré ste dostali aj zaslané v materiáloch a myslím, že teraz Vám bolo 

rozdané opatrenie č. 15. Sú to všetky zmeny také, ktoré sa vykonávali naozaj iba operatívne. 

A ktoré sme potrebovali realizovať v danom čase. Tieto vykonané zmeny máte teda pred 

sebou a čo sa týka vlastných kompetencií pána primátora, tak zatiaľ využil svoju kompetenciu 

bežných výdavkov na 5,9% a v kapitálových výdavkoch na 34%. V prípade týchto 

jednotlivých opatrení, ktoré máte pred sebou, potom navrhujem uznesenie.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 13 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval, 

zobralo na vedomie  Informáciu  o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom 

mesta v zmysle v zmysle   predloženého   návrhu.   

/Uznesenie č. 264/ 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia   č. 26/2019,   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. 

 

 

Ing. Hartmann   predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 3.  

Uviedol, že „v súlade s § 6 odstavec 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh VZN č. 26/2019 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ, k návrhu VZN č. 26/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Trenčín v zákonom stanovenej 
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lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle § 6 

odstavec 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

V návrhu VZN ide v podstate o to, že sa presúva jeho účinnosť, ktorá mala byť k 16.9.2019 

na dátum 15. apríla 2020 a to z toho dôvodu, že Mesto Trenčín z dôvodu námietky Združenia 

bytových samospráv Petržalka nie je schopné skolaudovať vybudované parkoviská do 

pôvodného dátumu.“ 

Mgr. Rybníček „Ďakujem, ak dovolíte rád by som doplnil informáciu predkladateľa o tom, 

že myslím, že včera alebo pardon v piatok alebo včera presne neviem prosím, nám došlo 

vyrozumenie z Ministerstva životného prostredia, ktoré neakceptovalo podnet Združenia 

samospráv Petržalka a potvrdilo vlastne, že všetky tieto vybudované parkoviská v podstate 

nepotrebovali veľkú EJU. Nazvem to tak ľudsky a poviem tak jednoducho. To znamená, že 

Ministerstvo životného prostredia v podstate rešpektovalo aj názor Mesta Trenčín a bolo nám 

oficiálne doručené. Vlastne kladné stanovisko na  náš protest. Čiže Ministerstvo životného 

prostredia ako aj ostatné dotknuté orgány, ktoré boli opätovne požiadané o stanovisko, 

v podstate potvrdili stanovisko Mesta Trenčín, že na tieto stavby nebolo treba veľkú EJU. Ale 

ešte ma asi doplní viceprimátor lebo sa na mňa tak pozerá, že to treba asi nejako ešte 

doplniť.“ 

Mgr. Forgáč „Ja len na upresnenie doplním, že ide o rozhodnutie. Rozhodnutie  Ministerstva 

životného prostredia ešte nie je právoplatné. Bolo vydané a zaslané všetkým účastníkom 

konania vrátane mesta a voči tomuto rozhodnutiu je možné ešte podať rozklad zo strany toho 

subjektu, ktorý podal podnet. Teda Združenia domových samospráv, takže ono to ešte nie je 

konečné rozhodnutie lebo nenadobudlo právoplatnosť. Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček „Ďakujem, ja som len chcel teda doplniť tú informáciu, že to rozhodnutie 

zatiaľ neprávoplatné ministerstva tu je. Prečo termín 15.4.? Vzhľadom k tomu, že si myslíme, 

že ešte teda príde návrh  na rozklad a blíži sa zima, tak si myslíme, že termín 15.4. je termín 

už jarný. A zdá sa nám komfortný pre takéto veľké rozhodnutie, aby sme ho nerobili na zimu 

ani v zime.“ 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 14 za, schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 26/2019, 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  v zmysle predloženého návrhu.     

/Uznesenie č. 265/ 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4. Návrh   na   schválenie   predloženia  žiadosti  Mesta Trenčín o  dotáciu na podporu  

budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  

č.:18409/2019-4210-36886.   
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Mgr. Forgáč   predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 4.  

 

Uviedol, že „ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, predkladám 

Návrh   na   schválenie   predloženia  žiadosti  Mesta Trenčín o  dotáciu na podporu 

budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  

č.:18409/2019-4210-36886. Tento Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa 

zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti tohto ministerstva vyhlásilo dňa 1. júla 2019 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne 

prístupných elektrických nabíjacích staníc. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo 

zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na výzvu je 500 000 EUR. Financovanie celkových 

oprávnených výdavkov projektu je  95 % dotácie zo štátneho rozpočtu a 5 % z vlastných 

zdrojov. Najnižšia výška dotácie je  2 500 EUR. Najvyššia výška dotácie je 5 000 EUR. 

Maximálna celková dĺžka realizácie projektu je stanovená na 6 mesiacov od oznámenia 

o schválení dotácie. Dotácia sa poskytuje formou refundácie na základe predložených 

uhradených účtovných dokladov a ďalšej podpornej dokumentácie preukazujúcich skutočnú 

výšku vynaložených oprávnených nákladov. V rámci výzvy sú dané minimálne technické 

a stavebné požiadavky. Tie nebudem čítať, máte ich v materiáli. Podmienka projektu  byť 

finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu sa preukazuje uznesením mestského 

zastupiteľstva.“  

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo predloženie  

žiadosti  Mesta Trenčín o  dotáciu na podporu budovania verejne prístupných 

elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  č.:18409/2019-4210-36886  v zmysle 

predloženého návrhu.    

/Uznesenie č. 266/ 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5. Návrh   na   schválenie   predloženia  žiadosti    Mestského hospodárstva   a  správy  

lesov, m.r.o., Trenčín  o  dotáciu na podporu  budovania verejne prístupných 

elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  č.:18409/2019-4210-36886.   

 

 

Mgr. Forgáč   predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 5.  

 

Uviedol, že „ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni predkladám 

Návrh   na   schválenie   predloženia  žiadosti    Mestského hospodárstva   a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích 

staníc v rámci výzvy kód:  č.:18409/2019-4210-36886. Ja len voľne doplním. Jedná sa 

o identickú vec, ako bola v predchádzajúcom bode. Vzhľadom k tomu, že oprávnení 

žiadatelia sú nie len teda mestá  a obce, VÚC, ale aj organizácie nimi zriadené. Takže tento 

bod je identický ako predošlý s tým, že tým konečným prijímateľom a tým navrhovateľom, 

alebo žiadateľom bude MHSL, m.r.o. Všetko je identické ako som popisoval 
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v predchádzajúcom bode a dovolím si prečítať len návrh na uznesenie. Len doplním, že ešte 

budú dva rovnaké body. Jeden bude, ale to potom. To poviem potom.“ 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo predloženie  

žiadosti  Mestského hospodárstvo a správy lesov, m.r.o., Trenčín  o  dotáciu na podporu 

budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  

č.:18409/2019-4210-36886  v zmysle predloženého návrhu.    

/Uznesenie č. 267/ 

 

 

 

 

 

K bodu 6. Návrh   na   schválenie   predloženia  žiadosti   Sociálnych  služieb  mesta  Trenčín,  

m.r.o.  o  dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických 

nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  č.:18409/2019-4210-36886.   

 

 

Mgr. Forgáč   predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 6.  

 

Uviedol, že „ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni predkladám 

Návrh   na   schválenie   predloženej  žiadosti   Sociálnych  služieb  mesta  Trenčín, m.r.o.  o  

dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci 

výzvy kód:  č.:18409/2019-4210-36886. Len konštatujem, že sa jedná o tú istú výzvu ako dva 

predošlé body, kde ale žiadateľom a konečným prijímateľom v tomto prípade budú Sociálne 

služby mesta Trenčín, m.r.o.“ 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo predloženie  

žiadosti Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  o  dotáciu na podporu budovania 

verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  č.:18409/2019-

4210-36886  v zmysle predloženého návrhu.    

/Uznesenie č. 268/ 

 

 

 

 

 

 

K bodu 7. Návrh   na   schválenie   predloženia  žiadosti  Školských   zariadení mesta Trenčín,  

m.r.o. o  dotáciu na podporu  budovania verejne prístupných elektrických 

nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  č.:18409/2019-4210-36886.   

 

 

Mgr. Forgáč   predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 7.  
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Uviedol, že „ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Predkladám 

Návrh   na   schválenie   predloženia  žiadosti  Školských   zariadení mesta Trenčín, m.r.o. o  

dotáciu na podporu  budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci 

výzvy kód:  č.:18409/2019-4210-36886. Je to rovnaká výzva ako predošlé tri body. 

Konečným prijímateľom budú Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.“ 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo predloženie  

žiadosti Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.  o  dotáciu na podporu budovania 

verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód:  č.:18409/2019-

4210-36886  v zmysle predloženého návrhu.    

/Uznesenie č. 269/ 

 

 

 

 

 

K bodu 8.    Návrh na   zmenu   uznesenia   č. 259   zo   dňa 03.07.2019, ktorým bol schválený  

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste 

Trenčín“.    

 

 

JUDr. Mrázová  predložila a podrobne informovala o materiáli pod bodom 8.  

 

Uviedla, že „dobrý deň. Dovoľte mi predložiť návrh na zmenu uznesenia č. 259 z 3.7.2019. 

Ide o uznesenie, ktorým nám bolo v júli tohto roka schválený zámer vyhlásiť verejné 

obstarávanie na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Na ich súvislú opravu, opravu 

povrchov. Potom ako nám zastupiteľstvo schválilo zámer sme sa vlastne ako zamestnanci 

úradu stretli a začali sme pracovať na tom, aby sme mohli takúto zákazku pripraviť 

a predložiť ju vlastne na vyhlásenie. Počas tých prípravných prác sme si, ale prechádzali 

jednotlivé skúsenosti, ktoré sme mali za 4 roky trvania Rámcovej dohody na tento predmet 

obstarávania. Ako sme tak sedeli a prechádzali sme si tie jednotlivé aplikačné problémy, tak 

sme vlastne zistili, že ešte lepšie ako uzavretie Rámcovej dohody, sa nám na tento predmet 

obstarávania javí vytvorenie Dynamického nákupného systému. DNS je vlastne inštitút, ktorý 

je v zákone o verejnom obstarávaní a tento rok prešiel rozsiahlou novelou a bol vlastne z neho 

vytvorený taký pružný a flexibilný nástroj na zadávanie jednotlivých zákaziek. Preto sme 

vlastne pristúpili k tomu, že ako úrad sme sa začali inšpirovať a hľadali sme ďalej. A našli 

sme napr., že aj Banskobystrický samosprávny kraj alebo napr. mesto Žiar nad Hronom majú 

na takéto zákazky vyhlásený DNS. Tak sme obvolali jednotlivé napr. úrady, inšpirovali sme 

sa kolegami, zisťovali sme si aké  majú skúsenosti s týmto inštitútom a vlastne tí ostatní 

kolegovia nám povedali, že sa im to javí ako veľmi dobrý pružný nástroj a viac menej majú 

s ním veľmi dobré skúsenosti. Následne preto sme vlastne pripravili tento  návrh. A keďže 

v júli bol schválený návrh vyhlásiť verejné obstarávanie, ktorého výsledkom mala byť 

Rámcová dohoda, tak potrebujem, aby nám zastupiteľstvo schválilo a dovolilo nám urobiť 

zmenu a aby výsledkom tohto verejného obstarávania nebola teda Rámcová dohoda, ale aby 

nám umožnilo to, že sa vytvorí DNS. Inak povedané, nemeníme ani pôvodný rozsah, ktorý 

bol vlastne naplánovaný na tie štyri roky v objeme 4,750.000 eur bez DPH a ani dobu trvania 

toho obdobia nemeníme, navrhujeme ponechať tie štyri roky. Ale vlastne jediné, čo by sme 



8 

 

potrebovali, aby zastupiteľstvo nám dovolilo ísť cestou vytvorenia DNS. Neviem, či treba 

nejak vysvetľovať viacej o tom DNS, ale hlavné jeho dve výhody sú,  že je to otvorený 

systém, ktorý keď zriadime, tak počas tých štyroch rokov budú môcť do neho vstupovať aj 

noví dodávatelia. To znamená,  nie je tu uzatvorený systém ako Rámcová dohoda, do ktorej 

sa môžu zapájať len účastníci Rámcovej dohody. Ale poviem príklad -  po 3/4 roku napr. 

niektorá z firiem, ktorá pôsobí na tomto trhu sa dozvie o tejto našej zákazke, tak sa do nej 

dokáže dokvalifikovať. Čiže je to naozaj taký systém, ktorý je veľmi pružný, ale naozaj nám 

stále nejakým spôsobom zabezpečuje aj konkurencieschopnosť tých jednotlivých firiem. 

A ten konkurenčný boj medzi nimi, čo môže samozrejme viesť k úspore. A druhá výhoda 

DNS je, že nemusíme vopred poznať úplne presne naše potreby a presne odhadovať 

množstvá, ktoré za tie štyri roky urobíme. Pretože v tom DNS budeme zadávať jednotlivé 

zákazky, ktoré vždycky pred ich vyhlásením samozrejme už máme nejakým spôsobom 

opísané. Máme výkaz - výmer a ten potom jednotlivé firmy nacenia a tá firma, ktorá 

samozrejme najlepšiu ponuku predloží už na tú konkrétnu zákazku, tak tá firma takúto 

zákazku zrealizuje. Takže je to veľmi pružné, je to otvorené a preto sa nám javí lepší tento 

systém ako pôvodne navrhovaná Rámcová dohoda. Takže na základe toho by sme prosili o to, 

aby ste nám umožnili túto zmenu. Je potrebné teda zmeniť uznesenie č. 259, kedy 

navrhujeme, aby to uznesenie znelo tak, že nám MsZ v Trenčíne schvaľuje zámer vyhlásiť 

podlimitnú zákazku, výsledkom ktorej bude zriadenie Dynamického nákupného systému na 

uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste 

Trenčín“ s dĺžkou trvania max. 4 roky, počas ktorej sa budú zadávať jednotlivé zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác. Predpokladaná hodnota Dynamického nákupného systému je 

maximálne 4.750.000 eur bez DPH. Čiže je to bez tej zmeny toho rozsahu. Na stretnutí, ktoré 

vlastne bolo ešte s poslancami, boli otvorené dve otázky. A to bola otázka, že či bude 

potrebné pri jednotlivých zákazkách zriaďovať komisie. My sme sa obrátili na Úrad pre 

verejné obstarávanie, ktorý nám vlastne písomne potvrdil, že áno, tie komisie budú povinné 

zriaďovať aj pri vyhodnocovaní jednotlivých ponúk. Ale to by sme potom navrhovali asi, 

žeby sa robili tak operatívne len s odborníkom, aby sme nemuseli zaťažovať s tým vlastne 

poslancov. Pretože tie zákazky už budú potom naozaj bežné operatívne a pôjde o malé 

zákazky väčšinou. Druhá otázka bola, že či je možné DNS ukončiť skôr, ako na plánované 

obdobie 4 rokov. A Úrad pre verejné obstarávanie vlastne odpovedal, že keďže v § 59 odsek 5 

sa hovorí o tom, že zmenu doby trvania DNS je možné oznámiť úradu, tak úrad potvrdil, že 

áno. Keby sme neboli spokojní napr. nenapadá ma teraz žiaden dôvod, ale keby náhodou, tak 

by bolo možné ho predčasne ukončiť. Preto teda navrhujeme radšej to zriadiť na 4 roky, aby 

sme v prípade ak s tým budeme spokojní nemuseli znova, ja neviem 3/4 roka súťažiť ten 

proces. V prípade, ak by sa nám to neosvedčilo, tak samozrejme by sa dal ten DNS zrušiť aj 

skôr. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček „Ďakujem za uvedenie tohto dokumentu a materiálu.“  

 

p. Hošták, MBA, PhD. – faktická „Ďakujem za slovo. Ja chcem touto cestou poďakovať za 

to, že to stretnutie, o ktoré som prosil ale nie len v mene svojom, ale aj ostatných poslancov 

bolo zorganizované. Že prebehlo na tej úrovni, na ktorej prebehlo. Túto zmenu považujem za 

zmenu k lepšiemu. Takže ju rád podporím a takisto ďakujem za to, že boli zodpovedané tie 

otvorené otázky. Tam hlavne bola tá neistota, že my nastavujeme vlastne podmienky, ktorými 

určíme ako majú vyzerať či už tí menší alebo väčší dodávatelia. Tie dve skupiny dodávateľov. 

A v tom bola určitá neistota, že keď nebudeme spokojní s tým sitom poviem, tak jediná 

možnosť ako to sito zmeniť bude ukončiť tento systém a vyhlásiť nový. Ako taký ten systém 

naozaj, myslím si, ste presvedčivo argumentovali, že je výhodný pre mesto a myslím si, že 
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všetci poslanci, čo sa zúčastnili toho stretnutia s tou argumentáciou súhlasili. Aspoň tak som 

to navnímal, ďakujem.“ 

 

Ing. Mičega - faktická „Ďakujem. Ja by som k tejto veci len poznamenal jednu vec. Možno 

do budúcna, zároveň to je ako taká žiadosť alebo prosba. Aby sa komisia výstavby 

a exekutíva zaoberali alebo možno si osvojili myšlienku, alebo aspoň prebrali plus a mínus. 

Aby sme na realizáciu dopravných stavieb do budúcna obstarali možno jedného stavebného 

dozora, alebo jednu teda firmu oprávnenú kontrolovať stavby. Aby bola za kvalitu nie jednej, 

každej jednotlivej stavby zodpovední rôzni dozori. Možno pri inej kvalite ich výkonu 

činnosti. Ale jedna firma, ktorá to bude zastrešovať a bude zodpovedná za kvalitu un block. 

To je moja taká, taký návrh na budúcu možnú tému, aby sme obstarali nad nejaké roky aj 

kvalitnú firmu na dozorovanie stavieb. Možno sa tým predíde niektorým problémom, 

ďakujem.“ 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, zmenilo uznesenie č. 259 zo 

dňa 03.07.2019,  ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  

podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v Meste Trenčín“  v zmysle predloženého návrhu.   
/Uznesenie č. 270/ 

 

 

 

 

 

K bodu 9A. Návrh  na    prenájom  nehnuteľnosti  vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a  

         ods. 9 písm.  c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Západoslovenskú energetiku, 

        a.s.  

 

 

p. Hošták MBA, PhD.   predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 9A.  

 

Ide o:  

 

schválenie    

 

1) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

v spojení s článkom  III. ods. 5. písm. ab) bod 4. Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín, spôsob prenechania nehnuteľného majetku – 

pozemku v k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č. 1522/1 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2 m2, zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 

do nájmu pre Západoslovenskú energetiku, a.s. Bratislava, za účelom 

vybudovania 2 ks elektrických nabíjacích staníc typu AC pre elektromobily, na 

dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená, za cenu nájmu 30,00 €/m2 ročne 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
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Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Hodžova v Trenčíne, v blízkosti podchodu na 

železničnú stanicu, na ktorom má Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava záujem 

vybudovať 2 ks elektrických nabíjacích staníc typu AC pre elektromobily. Mesto Trenčín ako 

cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie vyhradí pri nabíjacích staniciach 

parkovacie miesta. Miesta budú určené výhradne pre elektromobily v procese nabíjania. Dané 

parkovacie miesta nebudú spoplatnené minimálne do doby, pokiaľ bude prevádzkovateľ 

nabíjacích staníc poskytovať nabíjanie bezplatne.  

 

2) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Trenčín, časť CKN parc.č. 

1522/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, zapísanej na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Západoslovenskú energetiku, a.s. 

Bratislava, za účelom vybudovania 2 ks elektrických nabíjacích staníc typu AC 

pre elektromobily, na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 

v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 30,00 €/m2 ročne 

 

Celková cena nájmu ročne predstavuje ...................................................................   60,00 €. 

 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Hodžova v Trenčíne, v blízkosti podchodu na 

železničnú stanicu, na ktorom má Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava záujem 

vybudovať 2 ks elektrických nabíjacích staníc typu AC pre elektromobily. Mesto Trenčín ako 

cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie vyhradí pri nabíjacích staniciach 

parkovacie miesta. Miesta budú určené výhradne pre elektromobily v procese nabíjania. Dané 

parkovacie miesta nebudú spoplatnené minimálne do doby, pokiaľ bude prevádzkovateľ 

nabíjacích staníc poskytovať nabíjanie bezplatne.  

 

 

Tu by som Vás poprosil, aby ste to schválili, lebo je aj neviem či vinou, ale teda aj, alebo 

vďaka FMK to, že ho schvaľujeme trošku neskôr tento materiál, lebo na komisii boli 

vznesené otázky, či tá stanica nabíjacia by sa nedala vybudovať aj v menej frekventovanej 

lokalite. Ale tam sú technické podmienky, ktoré sme neboli schopní uspokojivo zabezpečiť. 

Takže vlastne je to v tej polohe, že buď to berieme tu, alebo to nebudú budovať. A zase je to 

na prospech Mesta Trenčín, takže po zodpovedaní tejto otázky, ja tento prevod rád podporím. 

Má podporu aj VMČ a myslím si, že bude fajn, keď sa tieto nabíjacie stanice vybudujú, 

ďakujem.“ 

 

 

 

 1/Hlasovanie o materiáli 9A – PHOZ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo prenájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. v z.n.p.   pre Západoslovenskú energetiku, a.s.  v  zmysle predloženého 

návrhu.   
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2/Hlasovanie o materiáli 9A – ako celok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo prenájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. v z.n.p.   pre Západoslovenskú energetiku, a.s.  v  zmysle predloženého 

návrhu.   

/Uznesenie č. 271/ 

 

 

 

 

 

 

K bodu 9B.  Návrh  na   zámenu   nehnuteľnosti   vo vlastníctve  Mesta Trenčín v zmysle § 9a  

ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Stavebné bytové družstvo 

Trenčín. 

  

 

p. Hošták MBA, PhD.   predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 9B.  

 

Ide o:  

 

schválenie   

1/  v zmysle § 9 ods.2 písm a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku – zámenu nehnuteľností – 

pozemkov v k.ú. Trenčín,  medzi Mestom Trenčín a Stavebným bytovým družstvom Trenčín  

ako prípad hodný osobitného zreteľa  nasledovne : 

 

- pozemky C-KN parc.č. 1839/97 zastavaná plocha o výmere 67 m2 a novovytvorená C-

KN parc.č. 1839/103 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, odčlenená GP č.  

36335924-136-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1839/103, zapísanej na LV č. 894 ako 

vlastník Stavebné bytové družstvo Trenčín v podiel 1/1-ina 

 

za  

- pozemky novovytvorená C-KN parc.č. 3340/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

55 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 1839/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

66 m2, odčlenené GP č. 36335924-136-17 z pôvodných C-KN parc.č. 3340 a C-KN 

parc.č. 1839/9 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina.   

 

Účelom zámeny je : 

 

- pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku v areáli MŠ Legionárska ulica 

a vysporiadanie pozemku pod časťou miestnej komunikácie a chodníka popri areáli 

materskej školy  

- pre Stavebné bytové družstvo Trenčín – vysporiadanie pozemku pod stavbou spevnenej 

plochy pred nehnuteľnosťou Stavebného bytového družstva Trenčín, ktorá je využívaná 

na parkovanie motorových vozidiel zamestnancov a klientov a za účelom vytvorenia 

parkovania za nehnuteľnosťou SBD od strany materskej školy 
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Zámena bude realizovaná bez finančného vyrovnania. 

 

Odôvodnenie: 

 Ide o zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín v lokalite ulice 

Legionárskej. Na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín novovytvorená C-KN parc.č. 3340/6 

sa nachádzajú parkovacie miesta SBD Trenčín a to v súlade s Kolaudačným rozhodnutím na 

stavbu „Prístavba a prestavba klientského  centra v budove   SBD, Legionárska ul. Trenčín -   

Riešenie statickej dopravy pre budovu SBD“, vydaného Mestom Trenčín pod č.j. SpSÚ 

191/2007-002/ZM, Pk zo dňa 23.2.2007. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 1839/142 

bude použitý na vytvorenie parkovacích miest pre zamestnancov a klientov družstva, ide 

o pozemok – úzky pás zelene a nespevnenej plochy popri miestnej komunikácii. Pozemok vo 

vlastníctve Stavebného bytového družstva Trenčín C-KN parc.č. 1839/97 sa nachádza v areáli 

materskej školy a je využívaný ako  dvor a novovytvorená C-KN parc.č. 1839/103 sa 

nachádza pod časťou miestnej  komunikácie a chodníka popri areáli  materskej školy.  

Pozemky boli doteraz vzájomne  využívané  bez zmluvného vzťahu a bez úhrady nájomného.  

  

2/  v zmysle § 9a  ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,  medzi Mestom 

Trenčín a Stavebným bytovým družstvom Trenčín  nasledovne : 

 

- pozemky C-KN parc.č. 1839/97 zastavaná plocha o výmere 67 m2 a novovytvorená C-

KN parc.č. 1839/103 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, odčlenená GP č. 

36335924-136-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 1839/103 zapísanej na LV č. 894 ako vlastník 

Stavebné bytové družstvo Trenčín v podiel 1/1-ina 

 

za  

- pozemky novovytvorená C-KN parc.č. 3340/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

55 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 1839/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

66 m2, odčlenené GP č. 36335924-136-17 z pôvodných C-KN parc.č. 3340 a C-KN 

parc.č. 1839/9 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina.   

 

Účelom zámeny je : 

 

- pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku v areáli MŠ Legionárska ulica 

a vysporiadanie pozemku pod časťou miestnej komunikácie a chodníka popri areáli 

materskej školy  

- pre Stavebné bytové družstvo Trenčín – vysporiadanie pozemku pod stavbou spevnenej 

plochy pred nehnuteľnosťou Stavebného bytového družstva Trenčín, ktorá je využívaná 

na parkovanie motorových vozidiel zamestnancov a klientov a za účelom vytvorenia 

parkovania za nehnuteľnosťou SBD od strany materskej školy 

 

Zámena bude realizovaná bez finančného vyrovnania. 

 

Odôvodnenie: 

 Ide o zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín v lokalite ulice 

Legionárskej. Na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín novovytvorená C-KN parc.č. 3340/6 

sa nachádzajú parkovacie miesta SBD Trenčín a to v súlade s Kolaudačným rozhodnutím na 

stavbu „Prístavba a prestavba klientského  centra v budove   SBD, Legionárska ul. Trenčín -   

Riešenie statickej dopravy pre budovu SBD“, vydaného Mestom Trenčín pod č.j. SpSÚ 
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191/2007-002/ZM, Pk zo dňa 23.2.2007. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 1839/142 

bude použitý na vytvorenie parkovacích miest pre zamestnancov a klientov družstva, ide 

o pozemok – úzky pás zelene a nespevnenej plochy popri miestnej komunikácii. Pozemok vo 

vlastníctve Stavebného bytového družstva Trenčín C-KN parc.č. 1839/97 sa nachádza v areáli 

materskej školy a je využívaný ako  dvor a novovytvorená C-KN parc.č. 1839/103 sa 

nachádza pod časťou miestnej  komunikácie a chodníka popri areáli  materskej školy.  

Pozemky boli doteraz vzájomne  využívané  bez zmluvného vzťahu a bez úhrady nájomného. 

 

 

Mgr. Rybníček „Ďakujem. Ja len doplním, že stanovisko FMK odporúča zo dňa 13.6.2019. 

Aj stanovisko VMČ Stred odporúča zo dňa 10.6.2019, ďakujem.“  

 

 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 9B – PHOZ 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za,  schválilo zámenu 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v z.n.p.  Stavebné bytové družstvo Trenčín  v  zmysle predloženého 

návrhu.   

 

 

 

2/ Hlasovanie o materiáli 9B – ako celok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo zámenu 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v z.n.p.  Stavebné bytové družstvo Trenčín  v  zmysle predloženého 

návrhu.   

/Uznesenie č. 272/ 

 

 

 

 

 

 

K bodu 9C.  Návrh  na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín od Evy  

                     Kostkovej, Ing. Petra Kostku a Ladislava Kostku. 

  

 

Mgr. Forgáč predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 9C. 

  

Ide o:  

 

schválenie   

kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín – pozemkov v k.ú. Záblatie 

od Evy Kostkovej v podiele 2/6-iny, Ing. Petra Kostku v podiele 2/6-iny a Ladislava 

Kostku v podiele 2/6-iny, za účelom realizovania investičnej akcie Mesta Trenčín „Chodníky 

Záblatie – Sigôtky“ , časť  „Ku krížu“ nasledovne : 
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1. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 578/4 záhrada o výmere 18 m2, odčlenená GP 

č.  43621457-57-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 578/1, za kúpnu cenu vo výške 16,75 

€/m2, celková kúpna cena predstavuje 301,50 € 

 

 

2. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 578/3 záhrada o výmere 73 m2,  odčlenená GP 

č.  43621457-57-19 z pôvodnej C-KN parc.č. 578/1, za kúpnu cenu vo výške 16,75 

€/m2, celková kúpna cena predstavuje 1.222,75 € 

   

Odôvodnenie: 

     Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou investičnej 

akcie Mesta Trenčín  „Chodníky Záblatie – Sigôtky“ , časť  „Ku krížu“. Kúpna cena bola 

stanovená podľa znaleckého posudku, v zmysle ktorého Mesto Trenčín vykupovalo pozemky 

v danej lokalite  pre vyššie uvedenú investičnú akciu.  
 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 15 za, schválilo kúpu 

nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín od Evy Kostkovej, Ing. Petra 

Kostku a Ladislava Kostku v  zmysle predloženého návrhu.  

/Uznesenie č. 273/ 

 

 

 

 

 

K bodu 10. Interpelácie   

 

 

Ing. Mičega „Ďakujem, ja by som sa len jednu vec opýtal. Na ulici alebo teda v časti od 

základnej...  nie základnej, ale Materskej školy na Opatovskej ulici po Sibírsku ulicu resp. po 

ulicu Pádivého sa popri hrádzi vyrúbali vyschnuté alebo iným spôsobom degradované 

dreviny. Chcem sa opýtať, kedy sa uvažuje s výsadbou náhradnou resp. či bude realizované 

ešte na jeseň tohto roku? Ak doteraz sa neriešilo, požadoval by som zabezpečiť náhradnú 

výsadbu ešte v jesenných mesiacoch. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček „Ďakujem, Miloš odpovieme Ti písomne. Dobre? Ďakujem pekne.“ 

 

  

 

 

K bodu 11. Rôzne  

 

 

V bode Rôznom sa nikto neprihlásil do diskusie.  
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K bodu 12. Záver  

 

Mgr. Rybníček „Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vyčerpali sme program 

mimoriadnej schôdze MsZ v Trenčíne. Ďakujem Vám veľmi pekne za Vašu účasť. Najbližšie 

MsZ riadne bude 25. septembra - riadne naplánované, tak ako sme sa dohodli. S tým, že 

samozrejme čokoľvek budete potrebovať aj od náš ešte vedieť, tak samozrejme kontaktujte 

nás a radi Vám odpovieme na všetky ďalšie otázky. A budeme Vás samozrejme kontaktovať 

ešte všetkých  aj na spoločné stretnutie pred najbližším MsZ. Aj k programu, ktorý budeme 

kreovať, aj navrhovať a tiež ešte Vás budeme informovať o niektorých aktuálnych veciach, 

ktoré sa budú diať. Dobre, ďakujem veľmi pekne, prajem Vám príjemný deň, všetko dobré, 

ďakujem.“ 

 

 

 

 

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  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

O v e r o v a t e l i a : 

 

 

 

Mgr.   Martin    P   E  T  R   Í   K,       dňa ............................................................................... 

 

 

 

 

JUDr.  Martin    S  M  O  L  K  A,      dňa ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Betáková,  

                dňa   10.09.2019 


