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3.5 Zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 13. 02. 2019 

 

Prvýkrát v roku 2019 sa mestskí poslanci stretli na spoločnej 

schôdzi v stredu 13. februára. Okrem schválenia rozpočtu sa ve-

novali i iným témam.  

Primátor Trenčína Richard Rybníček informoval poslan-

cov o finančnej situácii mesta. „Celkový dlh mesta k 31. 12. 

2018 je vo výške 17,7 milióna eur, teda 322 eur na obyvateľa,“ 

uviedol. Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná záko-

nom o rozpočtových pravidlách k 31. 12. 2018 predstavovala 

33,64 percenta bežných príjmov mesta za rok 2017, pričom zá-

konná maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent. 

Poslanci odsúhlasili zmenu Štatútu mesta Trenčín. Tá sa 

týka len mestskej polície, kde nebudú traja zástupcovia náčel-

níka, ale len jeden. Vytvorili sa nové pozície: referent pre styk 

s verejnosťou a materiálno-technické zabezpečenie, referent 

pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu a 

vedúci oddelenia kontroly parkovania a referent priestupko-

vého oddelenia. 

Mestské zastupiteľstvo menovalo za náčelníka Mestskej po-

lície v Trenčíne Petra Sedláčka dňom 14. februára 2019. 

Trenčianski mestskí poslanci odobrili zriadenie dočasnej ko-

misie pri mestskom zastupiteľstve – Cyklokomisie. Bude pôso-

biť ako poradný orgán a bude sa zaoberať tak, ako i v minulom 

volebnom období, riešením cyklodopravy v meste, podieľať sa 

na koordinácii projektovania cyklistických trás, zaoberať sa 

edukáciou verejnosti vo vzťahu k mobilite – najmä k cyklodo-

prave a pešej doprave a bude spolupracovať s organizáciami za-

oberajúcimi sa cyklodopravou. Predsedom komisie sa stal Ri-

chard Medal a členmi Patrik Žák, Šimon Žďárský, Martin 



42 
 

Trepáč, Dominik Gabriel, Martin Barčák, Martin Smolka, 

Richard Ščepko a odborníci Peter Božík, Ján Hanušín a Igor 

Ševčík.  

Info 26.02.2019 

Pomocná evidencia 122/1/2019 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

dňa 13. 03. 2019 

 

Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli v stredu 13. 

marca. O finančnej situácii mesta informovala poslancov ve-

dúca Útvaru ekonomického MsZ Trenčín Mária Capová. 

„Celkový dlh mesta k 31. 1. 2019 bol vo výške 16,7 milióna 

eur, teda 306 eur na obyvateľa,“ uviedla. Celková suma dlhu 

Mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách 

k 31. 1. 2019 predstavovala 30,27 percenta bežných príjmov 

mesta za rok 2018, pričom zákonná maximálna možná miera 

zadlženosti je 60 percent. 

Poslanci svojím hlasovaním doplnili do rozpočtu 1 milión 

139 tisíc eur na rekonštrukciu Zimného štadióna P. Demitru. Tá 

bude financovaná z dotácie štátneho rozpočtu (1 milión eur) 

a zvyšok pôjde zo zdrojov Mesta. Pôjde o výmenu sedačiek 

a rekonštrukciu podložia, rekonštrukciu kabíny hostí a vstup-

ného vestibulu s priľahlými chodbami.  

Do príslušného VZN mestské zastupiteľstvo doplnilo mož-

nosť prípravy a predaja jedál a nápojov na trhových miestach -

Štúrovo námestie a ulice Sládkovičova, Jaselská, Hviezdosla-

vova, 1. mája.  

Mestský parlament reagoval i na žiadosť o schválenie trho-

vého poriadku v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom 

hokeji, (10.– 26.5.2019). Slovenský zväz ľadového hokeja chce 

aj v Trenčíne zabezpečiť Fanzónu slovenského hokeja medzi 

ulicami Jaselská, Hviezdoslavova a pri Posádkovom klube. 
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Poslanci odsúhlasili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Trenčín s  Trhovým poriadkom príležitostného trhu v rámci 

tejto „Fanzóny“.  

Info 26.03.2019 

Pomocná evidencia 191/1/2019 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

dňa 24. 04. 2019 

 

Aprílové rokovanie trenčianskych mestských poslancov sa 

uskutočnilo v stredu 24. apríla. Občania ho opäť mohli sledovať 

mohli sledovať v priamom prenose. 

Poslanci sa v úvode oboznámili s finančnou situáciou mesta. 

Celkový dlh k 31. 3. 2019 bol vo výške 16,3 milióna eur, teda 

298 eur na obyvateľa. Celková suma dlhu mesta definovaná zá-

konom o rozpočtových pravidlách k 31. 3. 2019 predstavovala 

29,57 percenta bežných príjmov mesta za rok 2018, pričom zá-

konná maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent.  

Zastupiteľstvo dalo súhlas na začatie procesu samostatnej 

zmeny Územného plánu mesta v lokalite bývalého priemysel-

ného areálu Merina. Ide o zmenu funkčného využitia malej plo-

chy s funkciou pešej zóny, dotýkajúcej sa existujúcej okružnej 

križovatky. Približne polovica územia bývalej Meriny už má 

dnes v územnom pláne funkčné využitie umožňujúce obchodnú 

a administratívnu vybavenosť, bývanie, či ďalšie doplňujúce 

funkcie. Pre kvalitnejšie dopravné napojenie je potrebné zme-

niť túto plochu. Jediným legitímnym nástrojom je transpa-

rentný proces podľa stavebného i environmentálneho zákona.  

Mestský parlament schválil aj zmenu rozpočtu. Vyčlenil na-

príklad peniaze na rekonštrukciu múrika na Nábrežnej ulici.  

Info 30.04.2019 

Pomocná evidencia 304/1/2019 
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Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

dňa 29. 05. 2019 

 

Trenčiansky mestský parlament zasadal v stredu 29. mája 

a venoval sa viacerým dôležitým témam, ktoré sa dotknú nášho 

mesta a obyvateľov ešte v tomto roku.  

Na úvod rokovania sa poslanci oboznámili s finančnou situ-

áciou mesta. Celkový dlh k 30. 4. 2019 bol vo výške 16,3 mili-

óna eur, teda 297 eur na obyvateľa. Celková suma dlhu Mesta 

Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 

3. 2019 predstavovala 29,22 percenta bežných príjmov mesta 

za rok 2018, pričom zákonná maximálna možná miera zadlže-

nosti je 60 percent.  

Zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu na predpokla-

danú spoluúčasť na rekonštrukciu MŠ, Turkovej. Žiadosť o eu-

rodotáciu Mesto podalo v apríli 2019. Poslanci odobrili navý-

šenie sumy na kúpu Kultúrneho domu v Opatovej a na kúpu po-

zemkov pre nový cintorín. Odsúhlasili peniaze na nákup po-

zemkov na Veľkomoravskej ulici, kde mesto chce vybudovať 

nové parkovacie miesta.  

Do rozpočtu pribudla i suma na kamerový systém, ktorý po-

kryje železničné podchody, vyčlenili peniaze i na kúpu vozidla 

pre potreby členov Dobrovoľného hasičského zboru Opatová. 

Zmena rozpočtu počíta aj s výmenou umelého trávnika v špor-

tovom areáli ZŠ Novomeského, s kúpou prístrojov a zariadení 

do kuchýň základných škôl, s realizáciou závlahového systému 

na futbalovom štadióne v Záblatí, s rekonštrukciou bytov a by-

tových buniek na Kasárenskej ulici, s kúpou 13 parkovacích au-

tomatov a podobne. 

Mestský parlament rozhodol, že v roku 2019 sa na území 

Trenčína zakazuje prevádzkovanie hazardných hier v dňoch od 

18. 12. 2019 do 23. 12. 2019 (vrátane). Zároveň, herňa nesmie 

byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy 
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a školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a 

mládež, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, od uby-

tovne mládeže a od inej herne. 

Poslanci súhlasili s vystúpením Mesta Trenčín zo Združenia 

miest a obcí Slovenska a vstupom nášho mesta do Únie miest 

Slovenska, a to od 1. júna 2019.  

Zastupiteľstvo určilo názvy dvoch nových ulíc v mestskej 

časti Západ, ktoré vznikli výstavbou rodinných a bytových do-

mov. Nová ulica v Zlatovciach tak získala názov Tramínová 

a ulica pod spojovacou komunikáciou medzi Zlatovcami a Zá-

blatím ponesie meno Pavla Ondráška, ktorý pomáhal ľuďom ži-

dovského pôvodu počas holokaustu. Poslanci schválili i zmeny 

v parkovaní. 

 Info 25.06.2019 

Pomocná evidencia 400/1/2019 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

dňa 03. 07. 2019 

 

Pred letným dovolenkovým obdobím sa trenčianski mestskí 

poslanci stretli na riadnom rokovaní v stredu 3. júla. Aj tentoraz 

sa najskôr zoznámili s finančnou situáciou mesta.  

Celkový dlh k 31. 5. 2019 bol vo výške 16,5 milióna eur, 

teda 302 eur na obyvateľa. Celková suma dlhu Mesta Trenčín 

definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. 5. 2019 

predstavovala 28,86 percenta bežných príjmov mesta za rok 

2018, pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 

60 percent.  

Poslanci zmenou rozpočtu odsúhlasili 10 tisíc eur na zakú-

penie herných prvkov – lanovka a 3 hojdačky - na detské ihris-

ko na Brezine. Navýšili i financie pre Materskú školu Na doli-

nách na opravu sociálnych zariadení, podlahy, elektroinštalá-

cie, stropných podhľadov, opravy stien a vymaľovanie. 
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Schválením zaradenia Clementisovej ulice do pásma H v 

zóne s regulovaným parkovaním bola odstránená administra-

tívna chyba pri novelizácii VZN o dočasnom parkovaní.  

Zastupiteľstvo odsúhlasilo zámer Mesta vyhlásiť verejné ob-

starávanie na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest a chod-

níkov. Mesto má v súčasnej dobe ešte uzavretú rámcovú do-

hodu, ktorá pokrýva tieto práce v hodnote 4,680 milióna eur. Je 

však predpoklad, že v roku 2019 dôjde k vyčerpaniu tejto sumy. 

Preto je potrebné uzatvoriť novú zmluvu, aby bola zabezpečená 

kontinuita spomínaných prác. Výsledkom verejnej súťaže bude 

rámcová dohoda na 4 roky, prípadne do vyčerpania schvále-

ných finančných prostriedkov, v celkovej sume 4,750 milióna 

eur bez DPH. 

Mestský parlament súhlasil so zámerom vyhlásiť verejné ob-

starávanie - nadlimitnú zákazku na strojné a ručné kosenie ve-

rejnej zelene. Kosenie sa má dotknúť nielen trávnatých plôch 

verejnej zelene, ale aj brehov hrádze spolu s odvozom a zneš-

kodnením BIO odpadu. Výsledkom verejnej súťaže má byť šesť 

rámcových dohôd o poskytnutí spomínaných služieb na obdo-

bie 4 rokov (2020 – 2023). Maximálna predpokladaná celková 

hodnota zákazky je 2 464 771,20 eura bez DPH.  

Približný finančný objem kosenia pre MČ Sever na 4 roky 

spolu je maximálne 573 912 eur, pre MČ Stred maximálne 

468 720 eur, pre MČ Západ tiež na 4 roky spolu 253 368 eur, 

pre MČ Juh + ruderál 845 059,20 eur. Ďalej pre pozemky po 

ŽSR - ruderál sa predpokladá suma 135 320 eur a na kosenie 

hrádze maximálne 188 392 eur – všetko sú to predpokladané 

celkové sumy bez DPH na obdobie 4 rokov (nie na každý rok 

zvlášť) ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.  

Info 30.07.2019 

Pomocná evidencia 531/1/2019 
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Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 27. 08. 2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na mimoriadnom zasad-

nutí v utorok 27. augusta schválilo nový termín spustenia regu-

lácie parkovania. Pôvodný termín 16. september 2019 musel 

byť odložený. 

Dôvodom odkladu bol podnet Združenia domových samo-

správ so sídlom v Petržalke, podaný na Ministerstvo životného 

prostredia SR, v ktorom poukazovali, že povoľovacím kona-

niam na výstavbu parkovacích miest v Trenčíne malo predchá-

dzať konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To 

je však povinné až pri celkovom počte parkovacích miest pre-

kračujúcich 500 parkovacích státí, kým pri žiadnej novej vý-

stavbe parkovísk v Trenčíne nebol budovaný takýto počet. Sta-

vebný úrad prerušil územné, stavebné a kolaudačné konania. 

Ministerstvo životného prostredia už rozhodlo. Potvrdilo ná-

zor mesta, že pri cca 70 stavbách parkovísk nebolo potrebné 

vykonávať posudzovanie vplyvov na životné prostredie tzv. 

EIA. 

I keď k 16. septembru 2019 budú parkoviská na sídliskách 

Juh a Sihoť III a IV dokončené a vyznačené, regulácia môže 

začať až po právoplatnom ukončení, pretože Združenie sa ešte 

môže odvolať a podať tzv. rozklad.  

Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť rozkladu (odvola-

nia), poslanci súhlasili s návrhom, aby sa regulácia parkovania 

na Juhu a Sihoti III a IV spustila po zimnom období, konkrétne 

15. apríla 2020. 

www.trencin.sk 28.08.2019 

Pomocná evidencia 613/1/2019 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

dňa 25. 09. 2019 

 

Septembrové rokovanie trenčianskych mestských poslancov 

sa uskutočnilo v stredu 25. septembra. Zastupiteľstvo sa v úvo-

de oboznámilo s finančnou situáciou mesta. Celkový dlh k 31. 

7. 2019 bol vo výške 16,8 milióna eur, teda 307 eur na obyva-

teľa. Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná zákonom 

o rozpočtových pravidlách k 31. 7. 2019 predstavovala 28,16 % 

bežných príjmov mesta za rok 2018, pričom zákonná maxi-

málna možná miera zadlženosti je 60 %.  

Mesto prijalo petíciu občanov kvôli ihrisku Nad tehelňou. 

Poslanci v tejto súvislosti požiadali primátora, aby situáciu, 

resp. zmluvu pred 17 rokov s majiteľmi pozemku riešil a pokú-

sil sa s nimi dohodnúť.  

Mestský parlament schválil predloženie žiadosti o nená-

vratný finančný príspevok na projekt s názvom „Centrum kul-

túrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“ v predpokladanej výške 

celkových oprávnených výdavkov maximálne 8 miliónov eur. 

Zastupiteľstvo zároveň schválilo zabezpečenie financií na spo-

lufinancovanie tohto projektu maximálne do výšky 400 tisíc 

eur. Pri optimistickom variante by sa rekonštrukcia Hviezdy 

mohla začať v septembri 2020. 

Na základe nového zákona o hazardných hrách, ktorý umož-

ňuje obciam regulovať prevádzkovanie hazardných hier na ich 

území, rozhodli poslanci o dňoch, kedy budú hazardné hry v 

roku 2020 na území Trenčína zakázané. Ide o 1. a 6. 1., 12. a 

13. 4., 29. 8., 1. 9., 18. až 23. 12. 2020. Súčasne je zakázané 

prevádzkovať hazardné hry na Veľký piatok, 24. a 25. decem-

bra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času 

kasín, herní a podobne. 

Info 01.10.2019 

Pomocná evidencia 717/1/2019 
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Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

dňa 20. 11. 2019 

 

Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli v stredu 20. 

novembra. Poslanci opäť dostali informáciu o finančnej situácii 

mesta. Celkový dlh Trenčína k 30. septembru 2019 bol vo 

výške 17,04 mil. eur, teda 311 eur na obyvateľa. Ku koncu roka 

2010 to bolo 714 eur na obyvateľa. Celková suma dlhu defino-

vaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 30. 9. 2019 bola 

25,86 percenta bežných príjmov mesta za rok 2018. Zákonná 

maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent. 

Zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 

(VZN) č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného prí-

spevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

mestských škôl a školských zariadení. Pôvodné VZN už nebolo 

v súlade so skutočne vynaloženými financiami. Poslanci sa 

zhodli, že potrebu nárastu peňazí na prevádzku materských 

škôl, školských klubov, Centra voľného času i ZUŠ je potrebné 

riešiť aj primeraným finančným zainteresovaním zákonných 

zástupcov detí, a to od 1. januára 2020. Dôvodom je nedostatok 

financií z podielových daní, ktoré nestačia na pokrytie pre-

vádzky. Navýšenie miezd zamestnancom vo verejnej správe – 

teda aj pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom ZŠ 

i MŠ je ďalším dôvodom. Navyše, zvyšovanie cien tovarov a 

služieb v ostatných rokoch spôsobilo zvyšovanie nákladov. 

Zmenou výšky poplatkov chce Mesto čiastočne znížiť svoj 

doplatok na prevádzku škôl a školských zariadení. Zastupiteľ-

stvo súhlasilo aj so zavedením nového poplatku v ZUŠ pre deti, 

ktoré navštevujú ďalší učebný odbor v individuálnej forme 

alebo ďalší učebný odbor v skupinovej forme prípravy. Na 

druhý odbor totiž mesto nedostáva príspevok z podielových 

daní a musí ho financovať v plnej výške. Zavádza sa i minimál-
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ny poplatok za návštevu Centra voľného času, ak mu dieťa ne-

odovzdá vzdelávací poukaz. 

Trenčiansky parlament prijal VZN 34/2019 o sociálnych 

službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Mesta. Podstatou je nutná zmena poplatkov za celo-

ročné pobytové sociálne služby a domácu opatrovateľskú 

službu. Dôvodom sú zákonom zvýšené výdavky na zamestnan-

cov. Navyše, Sociálne služby mesta Trenčín ako poskytovateľ 

pobytových sociálnych služieb musí spĺňať povinný počet za-

mestnancov aj percento odborných zamestnancov. Takisto 

musí plniť štandardy kvality spojené so vzdelávaním zamest-

nancov a v neposlednom rade je dôvodom i zvýšenie výdavkov 

na prevádzku zariadení.  

Info 03.12.2019 

Pomocná evidencia 882/1/2019 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

dňa 11. 12. 2019 

 

Poslednýkrát v roku 2019 sa mestskí poslanci stretli na spo-

ločnej schôdzi v stredu 11. decembra. Na úvod sa hovorilo o fi-

nančnej situácii. Celkový dlh mesta k 31. októbru 2019 bol vo 

výške 16,2 milióna eur, teda 296 eur na obyvateľa. Mesto od 

roku 2011 pokračuje v znižovaní dlhu. V rokoch 2011 - 2019 

poklesol o 45,98 percenta. 

Poslanci schválili zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností v 

priemere o 35 percent. Jej výška sa zásadne nemenila od roku 

2011, navýšenie je reakciou najmä na zmeny v legislatíve štátu, 

ktoré zásadne znižujú príjmy mesta a zároveň zvyšujú jeho vý-

davky. Mesto je povinné, aj popri neustále sa meniacich záko-

noch, udržať svoje služby minimálne na rovnakej úrovni. Bez 

úpravy vlastných príjmov by to nešlo. Takisto by sa nedal zos-

taviť rozpočet na rok 2020 v súlade s legislatívou.  
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa 

v Trenčíne zvýšil o 10 percent. Dôvodom je nová výška zákon-

ného poplatku za uloženie odpadu na skládku. V roku 2019 bol 

vo výške 7 eur za 1 tonu, v roku 2020 to bude 12 eur a v roku 

2021 až 18 eur za tonu.  

Mestský parlament schválil rozpočet mesta na rok 2020. Ten 

predpokladá celkové príjmy a výdavky na úrovni 62,15 mil. 

eur. Viaceré zákony zvyšujú výdavky mesta na rok 2020 mini-

málne o 3,5 mil. eur. Na údržbu chodníkov pôjde takmer 400 

tisíc eur, zákonné zvyšovanie miezd zamestnancov znamená 

vyššie výdavky o 2,7 mil. eur, rekreačné poukazy budú mesto 

stáť 301 tisíc eur. Vyššie budú i výdavky na údržbu detských 

ihrísk, „obedy zadarmo“ a pod. Rozpočet počíta s investíciami 

za 11,3 mil. eur, z toho zo zdrojov Európskej únie a štátneho 

rozpočtu za 5,3 mil. eur.  
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