Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 23. marca 2020 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 23 poslancov, na základe čoho vyhlásil zasadnutie za
uznášania schopné.
Na zasadnutie sa ospravedlnili poslaneci: Ing. Ladislav Matejka a MUDr. Šimon
Žďársky.

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

Za skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia navrhol poslancov: p.
Patrika Žáka B.S.B.A a Mgr. Jána Forgáča.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, 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.
2.

3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na
území mesta Trenčín
Interpelácie
Rôzne
Záver
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo návrh programu
zasadnutia podľa pozvánky.

Mgr. Rybníček „Samozrejme, že v bode Rôzne potom tam Vám poskytnem informácie
všetky potrebné ešte, ktoré potrebujete vedieť aktuálne, aj rozpočty o opatreniach.“

K bodu 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii
na území mesta Trenčín.
Mgr. Rybníček predložil a podrobne informoval o materiáli pod bodom 2.
Uviedol, že „dostali ste tento návrh materiálu. Sme ho aj komunikovali. Nič sa zatiaľ
nemenilo. Je tam, sú tam, boli tam niektoré úpravy, na ktoré ste nás upozornili. Takže ja
v tejto chvíli predkladám návrh, aby po našej vzájomnej spoločnej dohode o tom, že teda
prerušujeme, prerušujeme platenie regulácie parkovania na celom území mesta Trenčín. Tento
návrh zároveň odkladáme zavedenie regulácie parkovania na Juhu a na Sihoti 3 a 4 na 23.
septembra 2020 a samozrejme, platí aj to, čo sme si už odkomunikovali, že bude sa môcť
parkovať iba na vyhradených parkoviskách a na vyhradených miestach. Nebude, neznamená
to, že každý môže teraz parkovať kde chce, ako chce, v križovatkách, v uliciach, na trávniku,
to nie je dovolené. Dovolené je len parkovať vlastne zdarma na vyhradených miestach
parkovacích, na celom území mesta Trenčín. Zároveň platí, že karty, ktoré už boli predané,
tak sa pozastavuje momentálne ich platnosť a budú vlastne platiť, ich účinnosť začne platiť až
od začiatku, keď skončí mimoriadna situácia a vrátime sa k regulárnemu, normálnemu životu.
A samozrejme, aj ďalšie dôvody tam boli uvedené, ktoré napríklad sme preto odložili
parkovanie na Juhu a na Sihotiach 3 - 4, pretože v úvode pri registrácii sa zgrupuje, by sa
muselo zgrupiť veľký počet ľudí v klientskom centre. Keďže dnes fungujeme všetci
v obmedzenom režime, tak zbytočne by sme riskovali a toto veľký zmysel nemá a nedáva.
Takže toľko k tomu uvedeniu tohto materiálu. S tým, že samozrejme, dnes zasadá krízový
štáb a ten právny krízový štáb a uvidíme, aké ďalšie opatrenia budú prijaté, ale predpokladám,
že mimoriadna situácia bude predĺžená. Takže, takže takto sa spoločne všetci budeme snažiť
aspoň pomôcť tým, ktorí musia chodiť do práce, ktorí proste potrebujú používať vozidlá
a hľadáme všetky spoločné riešenia k tomu, aby sme zmiernili tú situáciu pre tých, ktorí
nemôžu zostať doma.“
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 23 za, schválilo Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Trenčín v
zmysle predloženého návrhu.
/Uznesenie č.513/
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K bodu 3. Interpelácie.
Mgr. Rybníček „My sme Vás aj poprosili, aby sme čo najviac, teda tu, aby sme čo
najrýchlejšie komunikovali o niektoré Interpelácie mailom. Vy ste nám ich poslali a my sme
Vám na ne podľa možností odpovedali. Takže ja v tejto chvíli, samozrejme, oni budú
zverejnené a budú, budú prístupné aj verejnosti. Tak nech sa páči, ale ak má niekto ešte, chce,
niekto ešte doplniť nejakú informáciu, tak radi ju doplníme, ale verím, že tie informácie boli
postačujúce. Ak nie, tak nech sa páči.“
Nasledujúce Interpelácie boli predložené písomne poslancami.
p. Hošták MBA, PhD. – predložil nasledujúce Interpelácie:
1. Chcel by som aj touto formou oceniť a podporiť všetky opatrenia na obmedzenie šírenia sa
nákazy. Osobitne ma teší zriadenie telefónnych liniek pre ľudí odkázaných na pomoc a
súvisiaca snaha vytvoriť "banku dobrovoľníkov". O oboch aktivitách by som uvítal priebežné
informovanie - najmä ak by nastal stav keď bude priveľa žiadostí o pomoc a nedostatok
dobrovoľníkov.
2. V kontexte podnetov kolegu Bystrického a Medala by som chcel vyzvať, aby exekutíva
mesta venovala prioritnú pozornosť príprave krízových opatrení pre Sociálne zariadenia
mesta Trenčín - tak pre klientov našich zariadení ako aj pre klientov terénnej opatrovateľskej
služby. Spolu s klientami si plnú podporu a ochranu zaslúžia aj zamestnanci SSMTN - sú
doslova v "prvej" línii. Dávam na zváženie informovať o prijatých či pripravovaných
opatreniach aj na stránkach mesta či sociálnych služieb (najmä ako určité uistene pre
prirodzené obavy rodinných príslušníkov a priateľov klientov).
3. Uvedomujem si aj to, že súčasná situácia výrazne ovplyvní nielen mesto, ale celú
spoločnosť. Kým horí požiar treba hasiť, odhadovať rozsah škôd považujem za predčasné.
Zmysluplné je vytvoriť si určitý metodický rámec t.z. zadefinovať kľúčové faktory na strane
príjmov (napr. výpadok podielových daní vzhľadom na masové čerpanie OČR, ktoré
predstavuje nezdaniteľný príjem, predpokladané zmrazenie rastu miezd či možný nárast
nezamestnanosti) a výdavkov, tak aby mesto pružne, rýchlo a primerane dokázalo definovať
svoje potreby a možnosti po skončení mimoriadnych opatrení.
p. Struhárová – predložila nasledujúce Interpelácie:
1. Nebolo by možné (v blízkej budúcnosti), aby služba rozvoz stravy fungovala aj počas
školských prázdnin, alebo počas iného voľna v školskej jedálni? Či nie je možnosť toto
„vyrokovať“ s dodávateľom obedov, ktorým je Stredná škola obchodu a služieb Trenčín?
Viem, že je táto služba poskytovaná nad rámec zákona o sociálnych službách ako forma
sociálnej pomoci Mesta Trenčín svojim občanom, ktorú aj zároveň mesto dotuje zo svojho
rozpočtu. Myslím si, že mnohí poberatelia tejto služby by toto privítali. V prípade, ak by
terajší dodávateľ obedov pre terénny rozvoz stravy nebol schopný túto službu počas
školského voľna zabezpečovať, či by nebolo vhodné na tento čas mať dohodnuté dodávanie
stravy iným dodávateľom?
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Ing. Ščepko – predložil nasledujúce Interpelácie:
1. Chcel som sa len spýtať, či uvažujete nad pozastavením časti investičných akcii
naplánovaných na tento rok?
Mgr. Bystrický – predložil nasledujúce Interpelácie:
1. Aké opatrenia plánuje Mesto Trenčín vykonať k zmierneniu dopadov koronakrízy pre
podnikateľský sektor, neziskové a verejnoprospešné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť na
území mesta a ktorým je z dôvodu "vyššej moci" v súčasnosti činnosť pozastavená?
Mgr. Medal – predložil nasledujúce Interpelácie:
1. V návrhu predkladaného bodu je predpokladám chyba. Keďže novela VZN je o odložení a
prerušení výberu parkovného, nie je asi správny udaj - citujem: "Dopad na rozpočet: VZN
z hľadiska rozpočtu zabezpečí príjem z parkovného, mesto bude mať súčasne výdavky na
prevádzku parkovacích miest.” Dopad na rozpočet bude mínusový a zaujímalo by ma, aký
výpadok z rozpočtu sa predpokladá - aspoň odhadom podľa priemerného výberu parkovného
za každý týždeň/mesiac podľa údajov z minulého roku?
2. V tejto súvislosti by som rad požiadal o všeobecný prehľad možných dopadov terajšej krízy
na rozpočet a chod mesta - napríklad aj v súvislosti s avizovaným odkladom platenia štátnych
dani (je riziko, že tým bude pozastavene/pozdržané aj vyplácanie výnosu dane z príjmov FO
samospráve? Aký to bude mat prípadný dopad na rozpočet, splácanie dlhov mesta)?
3. Na aký dlhý čas sú/budú zatvorené zberne dvory? Ľudia si robia vďaka pobytu doma
poriadky v záhradách (alebo aj v pivniciach a pod.) a ak nemajú kam odviezť odpad zo
svojich záhrad a pivníc sa môže stať, že narastie počet čiernych skládok (čo samozrejme
neschvaľujem, len si myslím, že prevádzka zberných dvorov by mohla byt obnovená za
dodržiavania prísnych reguly).
4. S akými ďalšími opatreniami trenčianska samospráva oproti bežnej prevádzke rata (okrem
už oznámených)?
5. Mimo rámec bežnej prevádzky samosprávy - ako sa Trenčín pripravuje na prípadný zlý
scenár dramatického nárastu chorých ľudí - poľná nemocnica? Kontajnerové mestečko?
Mobilizácia nejakých nevyužitých mestských priestorov? Je v tom nejaká koordinácia s TN
nemocnicou, TSK, ASR…? Pevne verím, že táto moja otázka sa ukáže ako zbytočná.
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Mgr. Baco – predložil nasledujúce Interpelácie:
1. Nakoľko sú hlasovacie zariadenia len v prednej časti rokovacej sály, bolo by dobré, aby
sme zajtra hlasovali ručne z dôvodu, aby sme sedeli čo najďalej od seba. Neviem či to
Rokovací poriadok ale dovoľuje?

p. Trepáč – predložil nasledujúce Interpelácie:
1. V prvom rade chcem touto formou poďakovať a oceniť všetky opatrenia na obmedzenie
šírenia sa nákazy v našom meste. Rovnako ma teší zriadenie telefónnych liniek pre ľudí
odkázaných na pomoc s nákupom. Som veľmi rád za ochotu poslancov pomôcť s roznosom
informačných letákov do schránok pre našich občanov ako aj pomoc s nákupom pre starších
ľudí.
Uvítal by som viac priebežne informovať prostredníctvom našich mailov o aktuálnej situácii,
aktuálnych nových opatreniach a nariadeniach, zmenách, žiadostiach o pomoc s nákupom,
potrebu zabezpečiť ďalších dobrovoľníkov a podobne.
2. Cez víkend som si opäť všimol ľudí na ihrisku. Je nariadený zákaz vstupu na detské ihriská
v celom meste? Ako sú zatiaľ tieto plochy zabezpečené? Ihriská bez oplotenia navrhujem
aspoň čiastočne opáskovať.

K bodu 4. Rôzne.
Mgr. Rybníček „Dovoľte mi vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci informáciu, zas
sme urobili zmenu rozpočtu. Presunuli sme bežné výdavky vo výške 10 000 € z nájmu pre
organizácie kultúrnych podujatí a vo výške -29 000 € zo služieb na organizáciu kultúrnych
podujatí. Program 9 pod program 2 vo výške -20 000 € zo splácania úrokov a platieb
súvisiacich s úvermi. Program 3 pod program 5 a vo výške -19 000 € zo služieb na územné
plánovanie mesta Program 1 pod program 2 o vo výške -22 000 € z energií na prevádzku
budov. Program 3 pod program 4 na nákup ochranných prostriedkov vo výške +100 000 €
v súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou so šíriacim sa koronavírusom. Čiže Mesto
Trenčín investuje 100 000 € do nákupu rúšok a potrebného materiálu, ktorý potrebujeme
v Sociálnych službách Mesta Trenčín, potrebujeme to v Mestskej polícii, potrebujeme to
v meste pre zamestnancov, ale samozrejme ak zostane, tak budeme potom poskytovať aj ďalej
ľuďom, ktorí to budú potrebovať. Ale v tejto chvíli je veľmi dôležité si uvedomiť, že v našich
radoch sú ľudia, ktorí pracujú v kontakte napríklad so sociálne slabšími, s ľuďmi bez domova,
chodia ako ošetrovateľky po chorých, po senioroch a tak ďalej. Čiže máme v teréne
sociálnych pracovníkov, ktorí sú v kontakte najmä so seniormi a potrebujú byť vybavení
týmito materiálmi a týmito rúškami. Čiže táto zmena rozpočtu bola urobená vlastne
v prospech nákupu v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Bolo to schválené 20. marca
2020. To je jedna dôležitá informácia pre vás. Tým, že sme stále konfrontovaní s ďalšími
ponukami na nákup rúšok a tak ďalej sme v tejto chvíli ale opatrní. Nechceme teraz míňať
ďalšie veľké finančné prostriedky z rozpočtu na nákup rúšok. Monitorujeme pozorne situáciu.
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Ten trh je momentálne presýtený. Sú tam rôzne ponuky, musíme si dávať veľký pozor a je
veľmi dôležité si aj povedať, že ďakujeme ľuďom, ktorí vlastne začali šiť rúška. Zásobujeme
sa rúškami. Myslím si, že sa tá občianska spoločnosť zmobilizovala. Takže domnievam sa, že
teraz máme informácie, že už aj cez Vyšší územný celok, aj štát začína distribuovať rúška do
nemocníc a tak ďalej. Takže, samozrejme, keď bude treba, budeme ďalej sa snažiť pomáhať,
ale v tejto chvíli je to myslím. Aký je to počet rúšok? Myslím, že to je okolo 10 000 kusov
rúšok aj plus respirátory. Teda nie sú to len rúška, ale sú tam aj respirátory. Máš presne číslo
koľko to je alebo nie? Dobre. Dovoľte mi ďalej vás informovať a o tom samozrejme potom
budeme diskutovať. Dovoľte mi informovať vás o tom, že od stredy tohto týždňa som dostal
informáciu od riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva začína aj v Trenčíne
testovanie na koronavírus. Po Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach bude Trenčín ďalšie
mesto, v ktorom sa bude testovať, sa pacienti testovať na koronavírus. Toto zariadenie s tým
personálom, ktoré je okolo toho prístroja hovorí o tom, že od stredy by sa mohlo testovať
približne 100 vzoriek alebo 100 ľudí denne. Takže od stredy to bude fungovať naplno
a riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ma teda informovala, že majú aj
dostatočne kvalitných ľudí, špičkových, ktorí to budú obsluhovať. Takže v Trenčíne bude
denne testovaných 100 ľudí od stredy. Ďalšia dôležitá informácia, ktorú pre vás mám je
z nemocnice. Tam som v pravidelnom kontakte s riaditeľom nemocnice, pánom Šedíkom
a v podstate pripravujú nemocnicu na krízový stav a vytvárajú akútne tímy. Majú klinického
manažéra pre COVID-19, pána doktora Mišáka. Aktuálne čaká 22 sterov, z toho je 5
ústavných pacientov. Zo včera a zo soboty zatiaľ boli v Trenčíne negatívne výsledky. Čo sa
týka, jeden pacient sa neobjavil v piatkových výsledkoch a interpretovaný bol až v sobotu.
A pravda je zase taká ale, že z hľadiska obyvateľov mesta Trenčín tá informácia o dvoch ľudí,
ktorí boli. Jeden z nich, ale má len trvalý pobyt v Trenčíne, ale tu nebýva a jeden bol
pozitívny, ale zatiaľ čo sa týka obyvateľov mesta Trenčín s trvalým pobytom, ktorí tu aj
bývajú fyzicky alebo majú prechodné pobyty a žijú tu, zatiaľ vlastne evidujeme len jeden
jediný prípad v Trenčíne ako medzi obyvateľmi. Samozrejme, nerozprávame o kraji a
nerozprávame o tom, že v Trenčíne v nemocnici sa robia tieto testy, ale Trenčín zatiaľ sám
ako taký nemá medzi obyvateľmi v podstate, má len jedného pozitívne testovaného.
Samozrejme, keď sa začne testovať teraz a som teraz aj zistil, počul, že vláda sa bude snažiť
veľmi intenzívne spustiť veľké testovanie, tak stále je predpoklad možný, že to začne
narastať, pokiaľ teda sa začne testovať. Ale v tejto chvíli tá situácia, čo sa týka obyvateľov
mesta celkom pozitívna. Dnes sme mali rokovanie so spoločnosťou Marius Pedersen. Tú
informáciu ste dostali, to nebudem nejako rozvíjať, od zajtra otvárame zberné dvory. Ja by
som sa Vám chcel poďakovať všetkým ako tu ste, aj teda všetkým poslancom, všetkým 25 za
vašu ochotu, že naozaj spolu komunikujeme, že, že ste veľmi aktívni. Že teda sa od zajtra
podujmete roznášať letáky po meste Trenčín, po jednotlivých mestských častiach, ktoré dnes
by mali byť tlačené a odovzdáme do každej schránky, ktoré budeme distribuovať cez vás.
Ďakujem za to, že sa intenzívne zaujímate a ponúkate pomoc a ja samozrejme, budem naďalej
rád, keď budete takto aktívni a budete nám pomáhať. Pomáhať s ľuďmi, ktorí to naozaj
potrebujú pomôcť. Sú to najmä seniori a starší ľudia. Z hľadiska sociálnych služieb všetko
máme zatiaľ zabezpečené. Aj sociálne služby, aj klientov, aj seniorov. Takže vec je u nás
funguje je pokojná. Samozrejme, vždy sa môže nájsť nejaký jednotlivý prípad, ale
principiálne veci fungujú a sú zabezpečené. Zároveň by som chcel povedať, že je to, čo teraz
vlastne žijeme je veľmi, veľmi zvláštne a veľmi, veľmi zaujímavé aj v tom, že my sme sa tu
teraz stretli a napríklad v Gelnici hlasovali per rollam. Aby ste chápali, prečo som si dovolil
vás sem zavolať. Po prvé preto, lebo ešte zatiaľ vláda Slovenskej republiky ani Národná rada
nová neprijala inú možnosť ako je tá, ktorá je tu teraz. Takže si myslím, že v súčasnosti
zaviesť per rollam hlasovanie v prípade, že by to buď niekto napadol alebo by sa niekedy
v budúcnosti niekto zaoberal právoplatnosťou uznesenia, tak by určite boli neplatné. Máme
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to, my to máme tiež potvrdené od prokuratúry. Máme to potvrdené aj od expertov na právo.
Takže je nutné sa stretnúť. Na druhej strane musím povedať, že v tejto chvíli si myslím, že
nikto z nás nie je viac ako predavačka, ako smetiar, ako policajt, ako hasič, ako ľudia, ktorí sú
v teréne. My sme tiež v službe, vďaka naším mandátom. Preto som hlboko presvedčený
o tom, že je dobre, že sme sa stretli aj keď možno niekto to bude považovať za to, že trochu
riskujeme, ale ja si proste myslím, že je to naša služba. Máme ju vykonávať tak, aby sme
neohrozovali ani v mimoriadnom stave zákon a aby sme si zákony neohýbali podľa toho, ako
chceme. Práveže to by už potom viedlo k anarchii. Čiže preto som Vám veľmi vďačný, že ste
sem prišli. My sme včera dali vydezinfikovať kompletne celú túto miestnosť a myslím si, že
sme dodržali všetky medicínske pravidlá na to, aby sme sa tu cítili v rámci všetkých možných
možností bezpečne. Ja ešte mi dovoľte na záver povedať, že budeme prijímať samozrejme,
ďalšie opatrenia. Počkáme si, či. Predpokladáme, že školy a škôlky zostanú zatvorené určite
minimálne do Veľkej noci alebo dlhšie. Ak to tak bude, začneme sa potom zaoberať aj
otázkou, to je ďalšie VZN. Čiže neni vylúčené, že sa budeme buď stretávať, ak nám
medzitým vláda alebo parlament schváli nejaký iný, nejakú inú možnosť zasadnutia, čo
vyzerá, že možno v skrátenom legislatívnom konaní sa stane. Tak možno prídu ďalšie
hlasovania, najmä týkajúce sa potom platieb za škôlky, ZUŠ a podobné veci, ktoré sa budú
týkať možných úľav potom pre obyvateľov. Ale ja som zástancom toho, že chcem postupovať
striktne aj podľa odporúčaní Ústredného krízového štábu, pretože si myslím, že nejaký
poriadok v organizácii tohto mimoriadneho stavu tu musí byť a mali by sme sa spoľahnúť aj
na to, aké dostaneme odporúčania od odborníkov a expertov na úrovni, úrovni štátu. Preto
samozrejme, Vás budeme o všetkom pravidelne informovať. Každý deň dostanete alebo
v rámci možností všetkých, ktoré máme, dostanete informácie čo je nové a budeme Vám
posielať všetko, čo sa bude dať. Ja z tohto miesta tiež aj ďakujem naozaj všetkým občanom, aj
ľuďom, ktorí začali šiť rúška a začali si pomáhať vzájomne. Všetkým ľuďom z reštaurácií
a zariadení, ktoré prerobili svoje zameranie na výrobu obedov a donášku obedov
a starostlivosti a tá solidarita medzi ľuďmi je obrovská. Niektorí začali šiť rúška, zmenili
svoje výroby. Takže veľká vďaka Vám za to všetko, všetkým v tomto meste, ktorí sa zapájate
takýmto spôsobom do tohto, do tejto ťažkej situácie pre všetkých. Samozrejme vyzývam
všetkých obyvateľov, ktorí môžu zostať doma a sú doma, aby doma zostávali a aby situáciu
nepodceňovali. V tejto chvíli podľa informácií od premiéra je na Slovensku pozitívne
testovaných 200 ľudí už a zrejme ten stav bude len stúpať. Tak uvidíme, že čo bude ďalej.
Komunikujeme aj s ostatnými samosprávami, sme v pravidelnom kontakte a snažíme sa
hľadať spoločné riešenia preto, aby sme zmiernili všetky, všetky možnosti, možné veci pre
našich obyvateľov v meste. Takže veľká vďaka aj Vám. Ešte možno dve také krátke
informácie. Dnes som dostal informáciu, že na Hodžovej ulici predsa len sa na tých 350
metroch zo strany Vodární a kanalizácii dá dole, dá dole povrch a vyasfaltuje sa. Pracuje
asfaltáreň v Senci a dovezú odtiaľ asfalt. Takže tam by tá práca mala ísť a potom by mali
začať robiť Pod Brezinou úsek od Všeobecnej zdravotnej poisťovne asi štyristometrový úsek,
meniť vodu a kanál, a to by malo prísť v ďalšom rade. Takže nejaké tie práce v tom meste sa
robiť budú. My sme pozastavili všetky investičné akcie zatiaľ a budeme vedieť, čo sa bude
diať. Len toľko informácia pre Vás, aby ste vedeli.“
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K bodu 5. Záver.
Mgr. Rybníček „Zo srdca Vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Teším sa na spoluprácu
ďalšiu. Prosím, voláme si, píšeme si a sme stále v kontakte tak, ako doteraz. Veľmi si vážim,
že ste prišli. Ďakujem.“

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K
primátor
mesta Trenčín

Ing. Jaroslav P A G Á Č
prednosta
Mestského úradu v Trenčíne

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

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

Overovatelia:

JUDr. Martin

Mgr. Martin
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Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská,
dňa 02.04.2020
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