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Dôvodová správa 
 
       Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.12.2018 
mestské zastupiteľstvo v súlade s § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zákona uznesením č.3 zvolilo členov stálych komisií  mestského 
zastupiteľstva z radov poslancov, predsedov komisií a ďalšie osoby do stálych komisií.  
 
      Týmto materiálom predkladáme návrh na premenovanie dvoch  stálych komisií mestského 
zastupiteľstva a presun príslušných kompetencií z jednej komisie do druhej komisie. Konkrétne 
do Komisie školstva MsZ v Trenčíne sa presunie oblasť mládeže, t.j. nový názov komisie bude 
Komisia školstva a mládeže a z Komisie mládeže a športu sa táto oblasť vyjme, t.j. nový 
názov komisie bude Komisia športu. Preto je potrebné zmeniť uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne č. 3 zo dňa 10.12.2018. 
 
      V súvislosti  so zmenou v pomenovaní komisií je nevyhnutné upraviť aj niektoré predpisy 
schvaľované mestským zastupiteľstvom, v ktorých sa nachádzajú názvy komisií a ich 
kompetencie, konkrétne Štatút mesta Trenčín a Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne.  

 
        
 
Návrh na uznesenie:  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1. m e n í   

  
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 3 zo dňa 10.12.2018 tak, že v celom texte 
uznesenia sa slovné spojenie „Komisia školstva“  nahrádza slovným spojením  „Komisia 
školstva a mládeže“ v príslušnom tvare a slovné spojenie „Komisia mládeže a športu“ sa 
nahrádza slovným spojením „Komisia športu“ v príslušnom tvare 
 
2. s ch v a ľ u j e 
 
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu č.1 
k tomuto uzneseniu 
 
3. s ch v a ľ u j e 
 
novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle 
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu č.2 k tomuto uzneseniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

s c h v a ľ u j e 
 

novelizáciu Štatútu mesta Trenčín 
 

Štatút mesta Trenčín  sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.V článku 19 ods.1 písm. a) znie: 
 
„1.Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské 
zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie: 
a) stále: 
aa)Finančná a majetková komisia, 
ab)Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, 
ac)Komisia školstva a mládeže, 
ad)Komisia športu, 
ae)Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku, 
af) Komisia kultúry a cestovného ruchu.“ 
 
2.V článku 19 ods.8 písm. c) znie: 
 
„c)Komisia školstva a mládeže 
ca) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej 
oblasti a zaujíma k nim svoje stanovisko  
cb)kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť  
cc)prerokováva návrhy koncepcie školstva na území mesta a zaujíma k nej svoje stanovisko  
cd)  zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja školstva  
ce)  prerokováva a vyjadruje sa k zrušovaniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení do siete  
cf) vyjadruje sa k udeľovaniu právnej subjektivity škôl a školských zariadení  
cg) vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia 
pridelených krajským školským úradom  
ch) vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení –rozbory  
ci) vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja škôl a školských zariadení  
cj) navrhuje školské obvody mesta  
ck)  vyjadruje sa k uzatvoreniu zmluvy o spoločných školských obvodoch so susednými obcami, 
ktoré nemajú zriadenú základnú školu  
cl) vyjadruje sa k pedagogicko-organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno - 
vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení  
cm) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - 
vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom  
cn)  vytvára koncepciu práce s deťmi a mládežou a koordinuje mládežnícku politiku mesta 
Trenčín, prerokováva návrhy rozvoja práce s deťmi a mládežou  na území mesta a zaujíma k 
nej svoje stanovisko  
co)  zodpovedá za realizáciu a naplnenie koncepcie práce s deťmi a mládežou a mládežníckej 
politiky mesta Trenčín  
cp)  vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre organizácie  a neformálne 
skupiny pracujúce s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín  
cr)  prizýva na zasadnutia zástupcu detí a mládeže mesta Trenčín 
cs)  podporuje organizovanie práce s deťmi a mládežou a vytvára primerané podmienky pre 
túto prácu 
ct)  podporuje aktivity zdravotne postihnutej mládeže 
cu)  podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na poznávanie historického 
a kultúrneho dedičstva mesta Trenčín, a Slovenskej republiky, ochranu životného prostredia, 
mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu, informačné a poradenské služby, záujmové 
činnosti mládeže, oblasť ochrany a podpory zdravia, participáciu detí a mládeže mesta Trenčín 
cv) podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby 



cw) podporuje neformálne vzdelávanie  
cx) spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami : vúc, občianskymi združeniami, nadáciami, 
neziskovými združeniami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, registrovaná cirkev 
a náboženská spoločnosť, materská škola, školský klub detí, školské stredisko záujmovej 
činnosti, centrom voľného času, školským internátom, školou v prírode, neformálnymi skupinami 
pracujúcimi s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín 
cy) prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim 
svoje stanovisko  
cz) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti  
caa) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva“ 
 
3.V článku 19 ods.8 písm. d) znie: 
 
„d)Komisia športu 
da)  plní poradnú úlohu, vypracováva stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre 
rokovanie mestskej rady, ak je zriadená  a rozhodovanie primátora mesta a mestského 
zastupiteľstva, spolupracuje pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti  
db) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej 
oblasti a zaujíma k nim svoje stanovisko  
dc)  kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť  
dd)  prerokováva návrhy koncepcie športu  na území mesta a zaujíma k nej svoje stanovisko  
de)  zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja športu  
df)  prerokováva kritériá poskytovania nenávratných finančných príspevkov  v oblasti  športu a 
zaujíma k nim svoje stanoviská  
dg)  prerokováva projekty o nenávratný finančný príspevok v oblasti  športu a zaujíma k nim 
svoje stanovisko  
dh)   prerokováva návrh na realizáciu stredoškolských športových hier mládeže a hier pre ZŠ a 
informatívnu správu o ich priebehu  
di) prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území mesta Trenčín  
dj) pripravuje a vyjadruje sa k vyhláseniu najlepších športovcov  na území mesta  
dk) prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim 
svoje stanovisko  
dk) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti  
dm)  v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva“ 
 
4. Táto novelizácia štatútu bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
20.11.2019 a nadobúda účinnosť dňom  schválenia.  
   
 
 
        Mgr. Richard Rybníček  
                    primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
 

s c h v a ľ u j e 
 

novelizáciu  Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
  
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  sa mení a dopĺňa takto: 

 
1.V článku 1 ods.1 znie:  
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa vťahuje na tieto stále 
komisie zriadené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne: 
a)Finančná a majetková komisia, 
b)Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, 
c)Komisia školstva a mládeže, 
d)Komisia športu, 
e)Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku, 
f) Komisia kultúry a cestovného ruchu. 
 
2. V článku 9 sa dopĺňa nový ods. 12, ktorý znie: 
 
„12. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.11.2019, uznesením č. ... a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.“  
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček  
       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1: uznesenie MsZ č.3 zo dňa 10.12.2018 v znení uznesenia MsZ č.339 zo dňa 
25.09.2019 
 

U z n e s e n i e  č. 3 
k Návrhu na zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  na voľbu 

predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na  voľbu ďalších osôb  do 
stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.    

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
v o l í    
A. členov stálych komisií  mestského zastupiteľstva z radov poslancov 

nasledovne:  
 

1. Finančná a majetková komisia: 
Peter Hošták MBA, PhD. 
Mgr. Ján Forgáč 
Lukáš Ronec 
Mgr. Michal Moško  
Ing. Richard Ščepko 

 
2. Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania: 

Martin Barčák 
Mgr. Miloslav Baco 
RNDr. Svorad Harcek, PhD. 
Mgr. Ing. Josef Kolář 
Mgr. Richard Medal 
 

3. Komisia školstva a mládeže:  
Patrik Žák B.S.B.A. 
Ing. Miloš Mičega 

 
4. Komisia mládeže a športu:  

JUDr. Martin  Smolka 
Dominik Gabriel 
Marcel Meravý 
Ing. Ladislav Matejka 

 
5. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: 

Eva Struhárová 
Bc. Mária Machová  
Ing. Mgr. Juraj Štilicha  
MUDr. Šimon Žďársky  

 
6. Komisia kultúry a cestovného ruchu:  

Bc. Tomáš Vaňo 
Mgr. Martin Petrík  
Martin Trepáč 
Pavol Bobošík 
Mgr. Kamil Bystrický 

 
B. predsedov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne takto: 
 
1. Peter Hošták MBA, PhD.  predseda Finančnej a majetkovej komisie, 
2. Martin Barčák predseda Komisie životného prostredia, dopravy, 

investícií a územného plánovania, 
3. Patrik Žák B.S.B.A.   predseda Komisie školstva a mládeže 
4. JUDr. Martin  Smolka   predseda Komisie mládeže a športu 
5. Eva Struhárová predseda Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 
6. Bc. Tomáš Vaňo   predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu 



 
 
C.  ďalšie osoby  do stálych komisií mestského zastupiteľstva  nasledovne: 
 
1. Finančná a majetková komisia 
1.    PhDr. Erik Kubička  MBA  
2.    Ing. Mária Kebísková 
 
2. Komisia životného prostredia,  dopravy, investícií a územného plánovania  
1.Ing. Marián Michalík 
2.Ing. František Matečný 
 
3. Komisia školstva a mládeže 
1. Mgr. Ján Vojtek 
2. Mgr. Jozef Baláž 
 
4. Komisia mládeže a športu  
1. Mgr. Viliam Čacho 
2. Mgr. Igor Schlesinger 
 
5. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku   
1. Mgr. Ľubomír Vavruš 
2. Dr. Jozef Hrubo 
 
6. Komisia kultúry a cestovného ruchu  
1. Mgr. art. Barbora Varga Petríková  
2. Mgr. Vladimír Ondrovič 
 
 
Príloha č.2: Štatút mesta Trenčín – výňatok  
 

Článok 19  
Komisie mestského zastupiteľstva  

 
1.Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské 
zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie: 
a) stále: 
aa)Finančná a majetková komisia, 
ab)Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, 
ac)Komisia školstva a mládeže, 
ad)Komisia mládeže a športu, 
ae)Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku, 
af) Komisia kultúry a cestovného ruchu. 
 
b) dočasné, ktoré môže MsZ zriadiť uznesením na splnenie konkrétnych úloh. Ich konkrétne 
zloženie a úlohy vymedzí MsZ ad hoc pre ten ktorý prípad alebo situáciu. 
 
2.Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených 
mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Poslanec mestského zastupiteľstva a ďalšia 
osoba zvolená mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov môže byť členom jedinej stálej 
komisie zriadenej podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 
3.Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec mestského 
zastupiteľstva a členov komisie. Zároveň mestské zastupiteľstvo vymedzuje komisiám úlohy 
podľa miestnych podmienok a potrieb. Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje 
komisiou zvolený člen z radov poslancov v rozsahu poverenia predsedom komisie.  
 
4. Predseda komisie:  
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, spoločne s 



garantom komisie pripravuje ich program,  
b) zostavuje plán činnosti komisie,  
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,  
d) zastupuje komisiu navonok.  
 
5. Organizačno-technické zabezpečenie komisií vykonáva garant komisie, ktorý nie je jej 
členom a je určený pre každú komisiu prednostom mestského úradu z radov zamestnancov 
mesta. V komisii má garant poradný hlas.  
 
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:  
a) vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším 
otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom,  
b) vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a 
predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu 
informovať,  
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je 
zriadená, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným 
mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, 
kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov mesta.  
 
7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac.  
 
8. Úlohou stálych komisií je: 
 
a)Finančná a majetková komisia  
aa) vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom mesta s cieľom zabezpečiť v budúcnosti 
efektívne fungovanie mesta, s reálnym príjmom do rozpočtu  
ab) vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku mesta  
ac) navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov mesta (daň z nehnuteľností, daň za 
užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 
pod.)  
ad) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta Trenčín, posudzuje rozpočtové 
požiadavky z hľadiska ich prínosu pre mesto a jeho rozvoj  
ae) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Trenčín vrátane mestských 
organizácií (ďalej len rozpočtu mesta) na príslušný rok  
af) prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu mesta (monitorovacia správa, 
hodnotiaca správa) ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov  
ag) prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu mesta a rozdeleniu hospodárskeho 
výsledku  
ah) prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný fond 
a ostatné peňažné fondy mesta)  
ai) prerokováva a vyjadruje sa k poskytnutiu úverov, resp. pôžičiek mestu Trenčín a emisii 
komunálnych obligácií, zriadeniu záložného práva k majetku mesta  
aj) prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov mesta  
ak)prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta vrátane 
zverenia majetku mesta do výpožičky a prenájmu majetku mesta  
al) prerokováva prijatie darov  
am)prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok mesta  
an)prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta vyjadruje 
sa k vkladu majetku mesta do spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia  
ao)kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti 
komisie  
ap) vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, resp. iným 
materiálom majúcim dopad na rozpočet mesta  
aq) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva  
 
b)Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania 
ba) vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, vodohospodárstva, ochrany 
zvierat, pôdohospodárstva, stavebného poriadku, dopravy a cestného hospodárstva 
vyplývajúcim pre mesto z príslušných právnych predpisov, VZN a uzatvorených zmlúv  



bb)prerokováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko  
bc)prerokováva koncepčné materiály predkladané do mestskej rady, ak je zriadená  a 
mestského zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja mesta z pohľadu životného prostredia a dopravy a 
zaujíma k nim svoje stanovisko  
bd)spolupracuje pri tvorbe rozpočtu mesta, jeho zmeny, prerokováva ich návrh a zaujíma k nim 
svoje stanovisko s dôrazom na investičné akcie s dopadom na životné prostredie a dopravu  
be) prerokováva a odporúča riešenie zmien v dopravnom značení  
bf) spolupracuje pri riešení mestskej hromadnej dopravy v rozsahu stanovenom zákonom  
bg) vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby mestskej zelene  
bh) prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území 
mesta  
bi) prerokováva a odporúča spôsob riešenia triedeného zberu odpadu na území mesta  
bj) prerokováva návrhy investičných akcií mesta a zaujíma k nim svoje stanovisko  
bk)zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií mesta  
bl) prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých investičných 
akcií v štádiu projektovej prípravy 
bm) spolupracuje s ďalšími právnickými a fyzickými osobami pri riešení úloh na zverenom 
úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi  
bn) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva  
 
c)Komisia školstva a mládeže 
ca) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej 
oblasti a zaujíma k nim svoje stanovisko  
cb)kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť  
cc)prerokováva návrhy koncepcie školstva na území mesta a zaujíma k nej svoje stanovisko  
cd)  zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja školstva  
ce)  prerokováva a vyjadruje sa k zrušovaniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení do siete  
cf) vyjadruje sa k udeľovaniu právnej subjektivity škôl a školských zariadení  
cg) vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia 
pridelených krajským školským úradom  
ch) vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení –rozbory  
ci) vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja škôl a školských zariadení  
cj) navrhuje školské obvody mesta  
ck)  vyjadruje sa k uzatvoreniu zmluvy o spoločných školských obvodoch so susednými obcami, 
ktoré nemajú zriadenú základnú školu  
cl) vyjadruje sa k pedagogicko-organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno - 
vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení  
cm) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - 
vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom  
cn)  vytvára koncepciu práce s deťmi a mládežou a koordinuje mládežnícku politiku mesta 
Trenčín, prerokováva návrhy rozvoja práce s deťmi a mládežou  na území mesta a zaujíma k 
nej svoje stanovisko  
co)  zodpovedá za realizáciu a naplnenie koncepcie práce s deťmi a mládežou a mládežníckej 
politiky mesta Trenčín  
cp)  vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre organizácie  a neformálne 
skupiny pracujúce s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín  
cr)  prizýva na zasadnutia zástupcu detí a mládeže mesta Trenčín 
cs)  podporuje organizovanie práce s deťmi a mládežou a vytvára primerané podmienky pre 
túto prácu 
ct)  podporuje aktivity zdravotne postihnutej mládeže 
cu)  podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na poznávanie historického 
a kultúrneho dedičstva mesta Trenčín, a Slovenskej republiky, ochranu životného prostredia, 
mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu, informačné a poradenské služby, záujmové 
činnosti mládeže, oblasť ochrany a podpory zdravia, participáciu detí a mládeže mesta Trenčín 
cv) podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby 
cw) podporuje neformálne vzdelávanie  
cx) spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami : vúc, občianskymi združeniami, nadáciami, 
neziskovými združeniami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, registrovaná cirkev 
a náboženská spoločnosť, materská škola, školský klub detí, školské stredisko záujmovej 



činnosti, centrom voľného času, školským internátom, školou v prírode, neformálnymi skupinami 
pracujúcimi s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín 
 
 
cy) prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim 
svoje stanovisko  
cz) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti  
caa) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva 
 
d)Komisia mládeže a športu 
da)  plní poradnú úlohu, vypracováva stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre 
rokovanie mestskej rady, ak je zriadená  a rozhodovanie primátora mesta a mestského 
zastupiteľstva, spolupracuje pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti  
db) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej 
oblasti a zaujíma k nim svoje stanovisko  
dc)  kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť  
dd)  vytvára koncepciu práce s deťmi a mládežou a koordinuje mládežnícku politiku mesta 
Trenčín, prerokováva návrhy rozvoja práce s deťmi a mládežou  na území mesta a zaujíma k 
nej svoje stanovisko  
de)  zodpovedá za realizáciu a naplnenie koncepcie práce s deťmi a mládežou a mládežníckej 
politiky mesta Trenčín  
df)  vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre organizácie  a neformálne 
skupiny pracujúce s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín  
dg)  prizýva na zasadnutia zástupcu detí a mládeže mesta Trenčín 
dh)  podporuje organizovanie práce s deťmi a mládežou a vytvára primerané podmienky pre 
túto prácu 
di)  podporuje aktivity zdravotne postihnutej mládeže 
dj)  podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na poznávanie historického 
a kultúrneho dedičstva mesta Trenčín, a Slovenskej republiky, ochranu životného prostredia, 
mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu, informačné a poradenské služby, záujmové 
činnosti mládeže, oblasť ochrany a podpory zdravia, participáciu detí a mládeže mesta Trenčín. 
dk) podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby 
dl) podporuje neformálne vzdelávanie  
dm) spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami : vúc, občianskymi združeniami, 
nadáciami, neziskovými združeniami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, registrovaná 
cirkev a náboženská spoločnosť, materská škola, školský klub detí, školské stredisko záujmovej 
činnosti, centrom voľného času, školským internátom, školou v prírode, neformálnymi skupinami 
pracujúcimi s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín 
dd)  prerokováva návrhy koncepcie športu  na území mesta a zaujíma k nej svoje stanovisko  
de)  zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja športu a mládeže  
df)  prerokováva kritériá poskytovania nenávratných finančných príspevkov  v oblasti mládeže 
a športu a zaujíma k nim svoje stanoviská  
dg)  prerokováva projekty o nenávratný finančný príspevok v oblasti mládeže a športu a zaujíma 
k nim svoje stanovisko  
dh)   prerokováva návrh na realizáciu stredoškolských športových hier mládeže a hier pre ZŠ a 
informatívnu správu o ich priebehu  
di) prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území mesta Trenčín  
dj) pripravuje a vyjadruje sa k vyhláseniu najlepších športovcov  na území mesta  
dk) prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim 
svoje stanovisko  
dl) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti  
dm)  v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva 
 
e)Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku 
ea)  prerokováva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja na území mesta a zaujíma k ním svoje 
stanovisko  
eb) vyjadruje sa k zriadeniu a zrušeniu sociálnych zariadení v rámci svojej pôsobnosti  
ec)  prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych služieb  
ed) prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje 
stanovisko  



ee) prerokováva návrh a zmenu rozpočtu mesta v oblasti svojej činnosti a zaujíma k nim svoje 
stanoviská  
ef) kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť  
eg) prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim 
svoje stanoviská  
eh) vykonáva kontrolu zariadení sociálnych služieb zriadených mestom a kontrolu činnosti 
klubov dôchodcov  
ei) spolupracuje s občianskymi, charitatívnymi a cirkevnými organizáciami na území mesta pri 
riešení sociálnej situácie obyvateľov a vytvára podmienky pre slabé vrstvy obyvateľstva  
ej) spolupracuje so štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami pri utváraní zdravých 
podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta a pri zabezpečovaní 
zdravotníckej starostlivosti  
ek) spolupracuje pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania  
el)vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti                                                                                                     
em) sleduje stav verejného poriadku v meste a v súčinnosti s náčelníkom MsP navrhuje 
opatrenia na jeho zlepšenie                                                                                                                                                                                               
en) prerokováva 1 x  ročne správu o činnosti MsP a o stave verejného poriadku v meste, pričom 
štvrťročne zástupca MsP informuje komisiu o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste                                                              
eo) vyjadruje sa k návrhu na vymenovanie alebo odvolanie náčelníka MsP 
ep) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva 
 
f) Komisia kultúry a cestovného ruchu 
fa) spolupracuje a komunikuje s kultúrnymi inštitúciami a umeleckými agentúrami v meste a 
mestskými organizáciami zabezpečujúcimi výkon kultúry  
fb) prerokováva návrhy VZN a iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti  
fc) prerokováva a vyjadruje sa k otázkam zrušenia, prípadne vyhlásenia kultúrnych pamiatok v 
meste, umiestneniu sôch a iných umeleckých diel na verejnom priestranstve  
fd) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej 
oblasti  
fe) prerokováva a vyjadruje sa ku koncepcii mestskej kultúry  
ff) prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrnych zariadení a hnuteľného majetku  
fg) prerokováva odporúčania a vyhodnocovania kultúrnych podujatí organizovaných mestom  
fh) prerokováva informatívne správy o letnej turistickej sezóne  
fi)  prerokováva vyhodnotenie a zápisy kronikárov do kroník mesta a mestských častí  
fj)  prerokováva vyhodnotenie činnosti ZPOZ  
fk)   v spolupráci s cirkvami a registrovanými náboženskými denomináciami vyhľadáva a 
koordinuje spoločné priestorové a organizačné možnosti pri realizácii dramaturgického plánu 
kultúrnych podujatí mesta (najmä náboženskej povahy)  
fl)  koordinuje vzájomné prepájanie kultúrnych aktivít s potrebami cestovného ruchu  
fm) navrhuje a schvaľuje marketingové aktivity podporujúce cestovný ruch                                                                    
fn) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti  
fo)  v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva 
fp) dáva informačné podnety pre vznik nových propagačných materiálov mesta. 
 
9.Zásady rokovania a uznášania sa komisií upravuje rokovací poriadok komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.   
 
 
Príloha č.3: Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  – výňatok 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa vťahuje na tieto stále 
komisie zriadené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne: 
a)Finančná a majetková komisia, 
b)Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, 
c)Komisia školstva a mládeže, 
d)Komisia mládeže a športu, 
e)Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku, 



f) Komisia kultúry a cestovného ruchu. 
  
2. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej len „komisie“) upravuje 
zloženie, prípravu a priebeh rokovania komisií uvedených v ods.1 tohto článku. 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1.Rokovací poriadok komisií MsZ v Trenčíne bol schválený Mestským zastupiteľstvom       
v Trenčíne dňa 27.10.2003 uznesením č. 155 bod 1c). 
 
2.Rokovací poriadok komisií MsZ v Trenčíne nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským 
zastupiteľstvom v  Trenčíne. 
 
3.Dňom účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok komisií MsZ 
v Trenčíne schválený uznesením MsZ v Trenčíne č. 167 zo dňa 10.12.1997 a jeho zmena 
schválená uznesením MsZ v Trenčíne č. 216 zo dňa 13.12.2001. 
 
4.Všetky dodatky a zmeny tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne. 

 
5.Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.10.2007,  uznesením č. 153c)  
a nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 
6.Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.02.2008,  uznesením č. 223c) 
a nadobúda účinnosť dňom 01.03.2008. 

 
7. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 24.11.2011,uznesením č. 313 a nadobúda 
účinnosť dňa 01.12.2011.   
 
8. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.11.2014,uznesením č. 3 a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.  
 
9. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.02.2015, uznesením č. 40 bod 3. 
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.  
 
10. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.12.2016, uznesením č. 751 bod 1 
a nadobúda účinnosť 1.1.2017. 
 
11. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.04.2018, uznesením č.1376 bod 3 
a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
12. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.11.2019, uznesením č. ... a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia. 
 
 
 
 


