PRIMÁTOR
MESTA TRENČÍN
Mgr. Richard Rybníček
Trenčín, 12.11.2019
POZVÁNKA
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:

20. novembra 2019 / streda/ o 09:30 hod.

v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne s programom:
1. Otvorenie a schválenie programu

2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2019
Predkladá: Ing. Mária Capová
vedúca ekonomického útvaru
3. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
Predkladá: Ing. Mária Capová
vedúca ekonomického útvaru
4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019
Predkladá: Ing. Mária Capová
vedúca ekonomického útvaru
5. Majetkové prevody
Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.
predseda finančnej a majetkovej komisie,
Ing. Roman Jaroš
riaditeľ MHSL, m.r.o.
Eva Struhárová
predseda komisie SVaVP

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 34/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Edita Prekopová
riaditeľka SSMT, m.r.o.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 35/2019, ktorým sa
určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín
Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A
predseda komisie školstva
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 36/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 10/2016 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Róbert Hartmann
vedúci útvaru mobility
9. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová
vedúca útvaru právneho
10. Správa k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 274 zo dňa
25.09.2019
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta
11. Návrh na doplnenie odborníka do Komisie školstva Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne (zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 3 písm. C zo
dňa 10.12.2018)
Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A
predseda komisie školstva
12. Návrh na premenovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (zmena
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 3 zo dňa 10.12.2018) a
novelizácie s tým súvisiacich predpisov
Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A
predseda komisie školstva

13. Informácia o výsledku kontroly NKU SR k systému ochrany a bezpečnosti
údajov vo verejnom sektore a navrhovaných opatreniach
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta
14. Návrh na zmenu uznesenia č. 260 zo dňa 3.7.2019, ktorým bol schválený zámer
vyhlásiť verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku
na dodanie služieb
„Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene“
Predkladá: Ing. Roman Jaroš
riaditeľ MHSL, m.r.o.
15. Informatívna sprava o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne
Predkladá: JUDr. Katarína Patková
vedúca kancelárie prednostu
16. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rozvoj energetických služieb
– verejné osvetlenie v meste Trenčín“ v rámci výzvy kód: OPKZP-PO4-SC4412019-53
Predkladá: Mgr. Ján Forgáč
zástupca primátora
17. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rozvoj energetických služieb
– zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín“ v rámci
výzvy kód: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Predkladá: Mgr. Ján Forgáč
zástupca primátora
18. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 810 zo dňa 8.2.2017, ktorým bola
schválená žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení uznesenia
MsZ v Trenčíne č. 1512 zo dňa 4.7.2018)
Predkladá: Mgr. Ján Forgáč
zástupca primátora
19. Návrh na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný
príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo
výzve kód: IROP-PO1-SC122-2016-15
Predkladá: Mgr. Ján Forgáč
zástupca primátora

20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver

