
 PRIMÁTOR 

MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 28.01.2020 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
            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: 
  
 
 
 

05.  februára  2020 / 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 30.11.2019 

  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 2020  
Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

5. Majetkové prevody 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta,   

           MBA Peter Hošták, PhD.  

                 predseda finančnej a majetkovej komisie,  

          Eva Struhárová  

          predseda komisie SVaVP 

 

 



6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 1/2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2012 o určení 

výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 

alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na 

kalendárny rok  
Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                  poverená vedením útvaru školstva  

 

 

7. Návrh na schválenie zámeru použiť priame rokovacie konanie -  zákazku na 

poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov - vypracovanie projektovej 

dokumentácie na stavebné povolenie "Revitalizácia pešej zóny ul. 

Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova"   

Predkladá: : Ing. arch. Martin Beďatš   

           hlavný architekt  

 

 

8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku (zákazky)  na dodanie tovaru - výpočtovej techniky, komunikačnej 

techniky  a súvisiaceho príslušenstva 

Predkladá: JUDr. Katarína Patková  

        vedúca kancelárie prednostu 

 

 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Dlhé Hony – Dobudovanie 

učební “ 

Predkladá: Ján Korienek     

      vedúci útvaru investícií 

           

10. Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Námestie Rozkvet“ 

Predkladá: Ján Korienek     

                  vedúci útvaru investícií 

 

11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „KS Hviezda s posunom výťahu“ 

Predkladá: Ján Korienek     

                  vedúci útvaru investícií 

 

 

12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia prístupovej cesty k 

južnému opevneniu Trenčianskeho hradu“ a „Výstavba chodníka okolo 

Čerešňového sadu“ 

Predkladá: Ján Korienek     

                  vedúci útvaru investícií 

 



13. Správa o  kontrolnej  činnosti   Útvaru  hlavného  kontrolóra  Mesta  Trenčín  za  

2.  polrok 2019 

Predkladá: Ing. Libuša Zigová  

         hlavný kontrolór mesta  

 

 

 

14. Interpelácie 
 

 

15. Rôzne 

 

 

16. Záver 


