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3.6 Z činnosti samosprávy 

 

Výsledky prieskumu Komunikácia s mestom 

 

Prostredníctvom mestského facebooku sa do prieskumu Ko-

munikácia s mestom od 14. do 20. januára 2019 zapojilo cel-

kovo 2434 obyvateľov mesta a okolia. V odpovediach na tri-

násť otázok hodnotili komunikáciu so samosprávou i kvalitu a 

dostupnosť informácii o dianí v meste.  

„Zisťovali sme tiež, ktoré oblasti spoločenského a kultúr-

neho života obyvateľov najviac zaujímajú a akou formou sa k 

nim najčastejšie dostávajú, respektíve, akú formu komunikácie 

s mestom by do budúcna preferovali,“ hovorí Patrik Serbin zo 

spoločnosti bot.media. 

Pozitívne - známkou 1 a 2 -  hodnotilo komunikáciu s mes-

tom 52,88 percenta zapojených obyvateľov a len 2,68 percenta 

známkou 5 - nedostatočne. Až 61,96 percenta respondentov sa 

vyjadrilo, že pri komunikácii s mestom nenarazili nikdy na žia-

den problém.  

Za najčastejšie sa objavujúci nedostatok bol 15,86 percenta 

respondentov označený problém nájsť vhodný kontakt, na koho 

sa so svojím dopytom obrátiť, 10,54 percenta uviedlo, že chceli 

komunikovať elektronicky, ale boli nútení svoj problém riešiť 

osobnou návštevou. Až 86,82 percenta respondentov využíva 

primárne na osobnú komunikáciu aplikáciu Facebook Messen-

ger a až 57,10 percenta by uvítalo možnosť dostávať pravidelné 

informácie o dianí v meste do mobilu.  

„Výsledky potvrdili, že rozhodnutie mesta vyskúšať mo-

derný spôsob komunikácie, ktorý bude efektívnejší a k dispozí-

cii non-stop v aplikácii, bolo správne,“ uzavrel Patrik Serbin.  

Info 29.01.2019 

Pomocná evidencia 054/1/2019 
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Príjmy z parkovného rastú 

 

Medziročné tržby za výber parkovného v Trenčíne vzrástli. 

Kým od spustenia jeho regulácie od 15. marca 2017 do 31. de-

cembra 2017 vybralo mesto v spoplatnených zónach 607 tisíc 

eur, za rok 2018 to bolo už 882 tisíc eur.  

Vodiči môžu za parkovanie v spoplatnených zónach platiť 

prostredníctvom SMS lístkov, parkovacích automatov alebo za-

kúpením parkovacích kariet. V minulom roku vybralo mesto 

najviac za platby formou SMS lístkov, a to 422 tisíc eur, 236 

tisíc eur vyzbieralo za predaj parkovacích kariet, najmenej vy-

niesli parkovacie automaty - 224 tisíc eur. Ako informovala ho-

vorkyňa Trenčína Erika Ságová, šoféri najviac peňazí nahá-

dzali do troch automatov na Palackého ulici. 

„Ide o centrum mesta a parkovisko v pásme A, do ktorého sa 

nevydávajú žiadne parkovacie karty, okrem občanov s trvalým 

pobytom v tomto pásme,“ pripomenula. 

V roku 2017 Trenčín vyzbieral najviac na predaji parkova-

cích kariet – 233 tisíc eur, 197 tisíc eur za platby formou SMS 

a 177 tisíc eur z parkovacích automatov. 

Príjmy z predaja kariet a výberu parkovného investuje samo-

správa späť do ulíc, podľa Eriky Ságovej v roku 2017 smero-

valo na parkovanie a zlepšenie mobility takmer 1,5 milióna eur. 

Vyše 780 tisíc eur putovalo do budovania s vysokoobrátkových 

miest. Investície vzrástli vlani na viac ako 2,1 milióna eur, nové 

miesta stáli radnicu asi milión eur. 

„V súlade s uznesením zastupiteľstva z roku 2016 musí byť 

70 percent z vybraného parkovného použitých na budovanie 

nových parkovacích miest a 30 percent na zlepšenie mobility v 

meste. V roku 2020 sa pomer zmení na 50 ku 50,“ vysvetlila 

hovorkyňa. 

Trenčianske noviny 11.02.2019 

Pomocná evidencia 109/1/2019 
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Cyklokomisia novým poradným orgánom zastupiteľstva 

 

Novým poradným orgánom trenčianskeho mestského zastu-

piteľstva bude dočasná komisia - cyklokomisia. Na návrh pri-

mátora Richarda Rybníčka jej kreovanie schválili v stredu 13. 

februára na svojom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľ-

stva. 

Podľa Rybníčka bude funkčné obdobie dočasnej komisie 

zhodné s funkčným obdobím mestského zastupiteľstva. Úlohou 

komisie bude riešenie cyklodopravy, podieľať by sa mala na 

koordinácii projektovania cyklistických trás v meste. Úlohou 

komisie bude tiež vzdelávacia činnosť vo vzťahu k cyklodo-

prave a pešej doprave, rovnako ako spolupráca s organizáciami 

zaoberajúcimi sa cyklodopravou. 

Zastupiteľstvo schválilo zloženie komisie a zvolilo jej pred-

sedu. Komisiu tvorí osem poslancov (Richard Medal, Patrik 

Žák, Šimon Žďárský, Martin Trepáč, Dominik Gabriel, 

Martin Barčák, Richard Ščepko a Martin Smolka) spolu s 

tromi odborníkmi v oblasti cyklodopravy. Predsedom komisie 

je poslanec Richard Medal. 

www.teraz.sk 14.02.2019 

Pomocná evidencia 123/1/2019 

 

Úradníci počúvali deti 

 

O potrebách mladých ľudí v Trenčíne diskutovalo v utorok 

19. februára na Mestskom úrade v Trenčíne 14 zástupcov žiac-

kych školských rád zo siedmich základných škôl Mesta Tren-

čín. 

Počas stretnutia pomenovali plusy a mínusy mesta a zadefi-

novali návrhy, ako by chceli mesto zmeniť. Určili si aktivity v 

oblasti vzdelávania, kultúry, participácie, mobility, informač-

ných technológií, životného prostredia a využitia voľného času. 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://www.teraz.sk/
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Ich názory si prišili vypočuť viceprimátor mesta Patrik Žák, 

asistent primátora Vladimír Sedlák, špecialistka pre majetok 

mesta a pozemky 

Eva Hudecová a re-

ferentka pre životné 

prostredie Zuzana 

Čachová. 

Aj takýmito stret-

nutiami sa žiaci učia 

zreteľne formulovať 

svoje požiadavky, 

vystupovať na verej-

nosti a zároveň zisťujú, ako funguje samospráva a ako môžu 

veci meniť k lepšiemu. 

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Kam spolu pre 

mladých“ s podporou Mesta Trenčín, Trenčianskeho samo-

správneho kraja, Regionálneho Centra Mládeže – Trenčín, 

ERASMUS+. 

www.trencin.sk 22.02.2019 

Pomocná evidencia 134/1/2019 

 

Vznikli tri nové pracovné miesta 

 

V rámci organizačných zmien vytvorili na Mestskom úrade 

v Trenčíne tri nové pracovné miesta. Informáciu zobrali na za-

sadnutí v stredu 24. apríla na vedomie poslanci trenčianskeho 

mestského zastupiteľstva. 

Na základe rozhodnutia primátora Trenčína Richarda Ryb-

níčka vytvorili od 15. apríla 2019 na útvare územného pláno-

vania trenčianskej radnice novú pozíciu správcu geografického 

informačného systému. Na útvare kultúrno-informačných slu-

žieb pribudol k rovnakému dátumu druhý referent pre grafické 

práce a správu webu. 

http://www.trencin.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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Tretiu novú pracovnú pozíciu vytvorili v kancelárii primá-

tora, rovnako od 15. apríla má radnica referenta pre marketing 

a cestovný ruch. Organizačné zmeny nemajú vplyv na vnútorné 

členenie úradu. 

www.teraz.sk 24.04.2019 

Pomocná evidencia 303/1/2019 

 

Časovú schránku otvoria v roku 2028 

 

Trenčín je prvým a zatiaľ jediným mestom na Slovensku, 

ktoré na archivovanie dát v časovej schránke použilo špeciálnu 

technológiu. Schránka 

je od 20. mája vložená 

v múre pri vchode do 

úradu tak, aby sa dala 

v desaťročných interva-

loch otvoriť a aktuali-

zovať.  

Inšpiráciou bol ná-

pad 26-ročného Tren-

čana Ondreja Kubíka: 

„Keď som videl náročnú rekonštrukciu námestia a zdĺhavé od-

krývanie pozostatkov z minulosti, napadlo mi, že by tu mohla 

byť časová schránka s ľahko dostupnými informáciami, aby sa 

k nim budúce generácie dostali bez náročných archeologických 

vykopávok.“ 

Príležitosťou na osadenie časovej kapsuly bolo 1. výročie 

otvorenia Mierového námestia po jeho rekonštrukcii. „Hľadali 

sme spôsob, ktorý bude trvácny a dáta uloží na najbližších sto 

rokov,“ povedal viceprimátor Patrik Žák. Riešenie našiel u 

spoločnosti Piql Slovakia, ktorá dáta spracovala na film tak, že 

budú čitateľné nielen pomocou počítača, ale aj voľným okom, 

svetlom a lupou.   

http://www.teraz.sk/
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Film testovali voči nukleárnej odolnosti, má certifikát, že 

prežije 500 rokov.  

„Je médiom, ktoré je nemenné a podporuje integritu údajov. 

Vaše dáta sa nebudú dať stratiť ani heknúť,“ vysvetlila Helena 

Korčáková z Piql Slovakia 

s tým, že ich veľmi teší 

účasť v tomto projekte. 

„Mesto Trenčín je ako prvé 

a jediné v tomto smere veľ-

mi inovatívne a hľadá rieše-

nia ako myslieť na budúc-

nosť. Vďaka piql filmu 

vieme zaručiť a podporiť 

myšlienku odovzdávania informácií budúcim generáciám.“ 

V časovej schránke sú tak uložené údaje o histórii, rekon-

štrukcii a súčasnosti 

námestia, digitalizo-

vaná kronika mesta a 

mestské noviny od 

roku 2003, fotodoku-

mentácia z námestia 

a celého Trenčína, 

Historická revue ve-

novaná mestu v digi-

tálnej i tlačenej forme. 

Na veku schránky sú vygravírované roky, v ktorých sa má 

otvoriť a jej obsah aktualizovať, najbližšie v roku 2028.  

Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka môže schránka 

poslúžiť ako prostriedok na zachovanie kontinuity v rozvoji 

mesta.  

Info 04.06.2019 

Pomocná evidencia 375/1/2019 

 

Okolo schránky (sprava) Ondrej Kubík, Richard Rybníček, Helena Korčáková a vi-

ceprimátor Patrik Žák. 
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Na kosenie za štyri roky 2,5 milióna eur 

 

Do strojového a ručného kosenia verejnej zelene investuje 

mesto Trenčín v nasledujúcich štyroch rokoch takmer 2,5 mili-

óna eur. Trenčianske mestské zastupiteľstvo schválilo v stredu 

3. júla zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytnutie slu-

žieb kosenia verejnej 

zelene a brehov hrá-

dze spolu s odvozom 

a zneškodnením od-

padu. 

Ako informoval 

riaditeľ mestskej roz-

počtovej organizácie 

Mestské hospodár-

stvo a správa lesov 

(MHSL) Roman Jaroš, od roku 2016 mesto zabezpečuje kose-

nie verejnej zelene pomocou zmluvných partnerov. Rámcové 

dohody so súčasnými dodávateľmi sa končia v apríli 2020, pre 

obdobie od mája 2020 do roku 2023 chce mesto pokračovať v 

spôsobe kosenia verejnej zelene prostredníctvom externého do-

dávateľa.  

„Zákazku chceme vyhlásiť tak, že bude rozdelená na šesť 

samostatných častí v súlade s územným členením mesta. Mesto 

sa rozdelí na šesť častí, ich kosenie sa bude súťažiť samostatne, 

avšak v rámci jednej súťaže. Uchádzači teda budú môcť pred-

ložiť ponuku na jednu alebo viac častí, prípadne aj na všetky 

časti zákazky, a to podľa vlastného uváženia. Cena vychádza z 

predpokladu maximálne šiestich kosení za rok,“ uviedol Roman 

Jaroš s tým, že MHSL bude naďalej zabezpečovať kosenie cen-

trálnej mestskej časti, materských a základných škôl.  

Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva mali výhrady, že 

mesto si nerobí kosenie vo vlastnej réžii, podľa nich by to vyšlo 
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lacnejšie. S ich názorom nesúhlasil primátor Trenčína Richard 

Rybníček.  

„Je to nereálne a ekonomický nezmysel, že by sme si mali 

kosiť sami. Budeme pokračovať tak, ako to bolo doteraz nasta-

vené, lebo je to efektívne a funguje to. Hovoriť o tom, že by 

sme mali milióny eur investovať do MHSL, je rovnako ekono-

micky nereálne, ako si povedať, že mesto by chcelo zobrať pod 

seba mestskú hromadnú dopravu a spravovať si vlastný do-

pravný podnik. Znie to síce pekne, ale ekonomicky je to úplný 

nezmysel,“ zdôraznil Richard Rybníček.  

www.teraz.sk 07.07.2019 

Pomocná evidencia 537/1/2019 

 

Sťažnosti sa presunuli na internet 

 

Rozbitý chodník, nepokosená tráva alebo vznikajúca čierna 

skládka. Problémy, ktoré poznajú v každom väčšom meste. 

Upozorniť na ne samosprávy a pomôcť ich tak skôr vyriešiť 

dnes môžu obyvatelia rôznymi spôsobmi. 

Väčšie mestá v kraji využívajú okrem otázok a odpovedí na 

svojich webstránkach sociálne siete alebo aplikáciu Odkaz pre 

starostu. Obyvatelia Trenčína podľa hovorkyne mesta Eriky 

Ságovej najčastejšie využívajú rubriku na mestskom webe 

Otázky a odpovede. Za minulý mesiac prišlo 171 otázok, do 15. 

augusta ich evidujú 82. 

„Najviac sú to podnety k mobilite, otázky k možnostiam par-

kovania, žiadosti o zmenu dopravného režimu na konkrétnych 

uliciach, osadenie zrkadiel, spomaľovačov, výstavbe priecho-

dov pre chodcov,“ povedala Erika Ságová. 

Časté otázky sú k údržbe komunikácií, k verejnej zeleni, det-

ským ihriskám, mestskej hromadnej doprave, týkajú sa naprí-

klad aj porúch verejného osvetlenia, odstavených vrakov alebo 

nelegálnych skládok. 

http://www.teraz.sk/
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Na druhom mieste v intenzite komunikácie Trenčína a oby-

vateľov je mestský facebook, najmenej podnetov prichádza cez 

portál Odkaz pre starostu. 

 „Tu sú veľmi často duplicitné podnety s rubrikou Otázky a 

odpovede a viaceré z 

nich sa týkajú inej zod-

povednosti, teda štátu, 

župy a podobne,“ po-

vedala hovorkyňa 

Trenčína. 

Raz mesačne máva 

deň otvorených dverí 

primátor Trenčína. Bý-

va vždy v konkrétny pondelok od 14.00 hodiny, priemerne vy-

užíva túto príležitosť na stretnutie 18 až 20 ľudí. 

www.sme.sk 03.09.2019 

Pomocná evidencia 630/1/2019 

 

Dlh mierne klesol, mesto chce ďalší úver 

 

Mesto Trenčín malo k 31. júlu tohto roka celkový dlh vo 

výške 16,8 mil. eur, čo predstavuje 307 eur na jedného obyva-

teľa. Vyplýva to z informácie o základných finančných ukazo-

vateľoch mesta Trenčín, ktorú pripravila vedúca ekonomického 

útvaru Mestského úradu v Trenčíne Mária Capová.  

Ešte pred ôsmimi rokmi bol dlh Trenčína prepočítaný na jed-

ného obyvateľa 714 eur, ku koncu minulého roka to bolo 322 

eur a aktuálne je to 307 eur. Celkový dlh mesta Trenčín defino-

vaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je k 31. júlu 

2019 vyčíslený na 12 302 944 eur. Výšku dlhu ovplyvňuje fakt, 

že sa do neho započítava aj úver 770 tisíc eur zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania (ŠFRB) prijatý koncom roka 2018. 

Trenčania využívajú na rozhovory aj primátorov deň otvorených dverí. 

http://www.sme.sk/
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„Úver bol prijatý na kúpu 26 bytov na Veľkomoravskej ulici. 

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samo-

správy sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z 

úveru poskytnutého zo ŠFRB na obstaranie obecných nájom-

ných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá 

v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Keďže 

byty neboli k 31. júlu 2019 obsadené, táto podmienka splnená 

nebola a teda zostatok úveru zo ŠFRB na kúpu 26 bytov sa do 

celkovej výšky dlhu započítava. Po obsadení bytov nájomníkmi 

a s tým spojenou úhradou nájomného nebude tento úver zapo-

čítavaný do celkovej sumy dlhu. Byty boli priebežne obsadzo-

vané na prelome júla - augusta, väčšina je v súčasnosti už obsa-

dená,“ vysvetlila Mária Capová. 

Mesto Trenčín má k 31. júlu spolu deväť bankových úverov 

prijatých v rokoch 2013 - 2018 s nesplatenou istinou 11,3 mil. 

eur, tri úvery zo ŠFRB s nesplatenou istinou 2,7 mil. eur a dva 

investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010, kde ešte 

ostáva splatiť 0,26 mil. eur.  

Zoznam záväzkov mesta Trenčín sa už čoskoro bude rozši-

rovať. Mesto Trenčín má ešte záujem o desaťročný úver vo 

výške 2,05 mil. eur na financovanie kapitálových výdavkov v 

oblasti dopravy a rozvoja mesta. 

www.webnoviny.sk 23.09.2019 

Pomocná evidencia 707/1/2019 

 

Trenčín získal za web dve najväčšie ceny 

 

Na vyhlásení výsledkov 16. ročníka súťaže ZlatyErb.sk sa 

počas medzinárodného kongresu ITAPA v stredu 13. novembra 

v Bratislave spomínalo mesto Trenčín hneď dvakrát. Mestský 

web totiž získal celkové víťazstvo i hlavnú cenu Grand Prix 

eSlovensko.  

http://www.webnoviny.sk/
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Práve webstránka Trenčína mala najvyššie hodnotenie zo 

všetkých kategórií a je nominovaná na medzinárodnú súťaž Eu-

roCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb. 

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Sloven-

ska a eSlovensko spoločne so 

Združením informatikov samo-

správ Slovenska a Úniou nevidia-

cich a slabozrakých Slovenska. 

Hlavným cieľom súťaže 

ZlatyErb.sk je podporiť informa-

tizáciu slovenských samospráv, 

oceniť výnimočné projekty a 

ohodnotiť snahu zástupcov samo-

správ efektívne a transparentne 

využívať informačno-komuni-

kačné technológie a tým zvyšo-

vať kvalitu služieb pre občanov. 

Porota hodnotila test reakcie 

na žiadosť o poskytnutie informácií, povinne zverejňované in-

formácie, odporúčané informácie na zverejnenie,  informácie v 

oblasti cestovného ruchu, ovládanie webu, navigáciu a grafické 

spracovanie stránky, prehľadnosť, bezbariérovú prístupnosť, 

pomocné služby, technickú správnosť. 

Ceny ZlatyErb.sk 2019 odovzdával podpredseda NR SR 

Martin Klus, člen Prezídia Únie miest Slovenska Marek Hat-

tas a Miro Drobný, režisér filmu „Kto je ďalší?“. 

Obe ocenenia pre Trenčín prevzal viceprimátor Patrik Žák: 

„Máme z toho radosť. Vďaka patrí všetkým, ktorí na webe pub-

likujú informácie. Vďaka za viaceré skvelé návrhy smerujúce 

k úpravám webu tak, aby bol zrozumiteľný, aktuálny a aby vy-

hovoval čo najviac užívateľom.“ 

V období od 15. novembra 2018 do 14. novembra 2019 za-

znamenal web návštevnosť 293 794 návštevníkov, 810 611 
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návštev. Mesačne ide od 25 tisíc do 40 tisíc užívateľov, denne 

od tisíc do 2 tisíc užívateľov, toho 45 percent z počítačov, 50 

percent z mobilov a 5 percent z tabletov. Priemerne sa na webe 

zdržia 1 minútu a 47 sekúnd.  

Podstránkou mestského webu je visit.trencin.sk. Venuje sa 

kultúre a turizmu. V období od 15. novembra 2018 do 14. no-

vembra 2019 ju využilo 150 168 ľudí (234 817 návštev). Zob-

razili 392 672 stránok. Denne ide od 500 do 1600 užívateľov, 

mesačne od 10 tisíc do 20 tisíc užívateľov, z toho 37 percent 

z počítačov, 59 percent z mobilov a 4 percentá z tabletov. Na 

stránke zotrvajú priemerne 1 minútu 16 sekúnd. 

Mesto Trenčín začalo svoju dnešnú webstránku pripravovať 

v roku 2016. Technické riešenie pôvodného webu už nedoká-

zalo integrovať nové trendy v informačných technológiách. 

Mesto potrebovalo novú stránku, ktorá bude moderná, modu-

lárna, prehľadná a lo-

gicky členená s pri-

hliadnutím na rôznoro-

dosť návštevníkov a 

ich požiadaviek. 

Jednou z hlavných 

podmienok bolo vyu-

žiť otvorené technolo-

gické riešenie portálu 

(open source) na za-

bránenie licenčnej zá-

vislosti od konkrétneho dodávateľského subjektu, čo v budúc-

nosti umožní pružne reagovať na nové požiadavky na portál sa-

mosprávy. 

Cieľom bolo uľahčiť a zjednodušiť prístup občanov k infor-

máciám mesta, ktoré potrebujú alebo ktoré ich zaujímajú. Zá-

roveň však bolo prioritou zabezpečiť komfortnú a jednoduchú 

prácu pre adminov – pracovníkov úradu. Vyhláseniu obstaráva-
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nia predchádzala obsiahla príprava súťažných podkladov v spo-

lupráci s občianskym združením Slovensko.Digital. Odborníci 

z IT komunity mali možnosť ich niekoľkokrát pripomienkovať 

na verejnej diskusnej platforme. 

„Odvážny prístup mesta a férové obstarávanie viedli k 

skvelému výsledku, z čoho máme, samozrejme, radosť a mô-

žete byť vzorom pre zvyšok štátnych IT tendrov. Vážime si, že 

sme sa ako Slovensko.Digital mohli na tomto úspechu podie-

ľať,“ povedal vtedy výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján 

Hargaš. 

Proces obstarávania bol nastavený tak, že o výsledku obsta-

rávania nerozhodovala len cena zistená prieskumom trhu, ale 

vyššiu prioritu mala kvalita technického riešenia, používateľ-

sky jednoduché spracovanie a dizajn. Novú webovú stránku 

mesta Trenčín vytvorila spoločnosť InQool a.s. z Brna. 

www.trencin.sk 13.11.2019 

Pomocná evidencia 847/1/2019 

 

Trenčín má nový rozpočet na rok 2020, dane a poplatky    

porastú 

 

Trenčianske mestské zastupiteľstvo v stredu 11. decembra 

schválilo rozpočet na rok 2020. Od januára si obyvatelia Tren-

čína priplatia, poslanci schválili zvýšenie sadzieb dane z nehnu-

teľností v priemere o 35 percent a poplatku za odpad o 10 per-

cent. Okrem toho porastú aj iné poplatky – za školské kluby, 

materské školy, centrum voľného času, umeleckú školu alebo 

sociálne služby, zavádzajú aj režijné poplatky za obedy. 

„Ak by zdvihnutie poplatkov neprešlo, mali by sme problém 

so zostavením rozpočtu a udržateľnosťou služieb. Mnohé dotu-

jeme, sú oveľa drahšie, ako za ne ľudia platia. Zvýšenie nám 

pomôže vykryť straty a prípadne ešte investovať,“ povedal pri-

mátor Richard Rybníček. 

http://www.trencin.sk/
http://cenastatu.sme.sk/
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Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa podľa neho zásadne 

nemenila od roku 2011, pričom len výška inflácie od roku 2011 

spolu dosiahla takmer 13 percent, mzdy stúpli o 32 percent. Daň 

z nehnuteľností pat-

rí medzi najstabil-

nejšie príjmy rad-

nice, príjem z tejto 

dane má v budúcom 

roku predstavovať 

takmer 15 percent 

bežných príjmov 

mesta Trenčín. 

„Toto zvýšenie 

je nepríjemné, ale nie je v takom stave, že by malo ruinovať 

obyvateľov. Pri štvorizbovom byte s rozlohou do 70 metrov 

štvorcových sú všetky poplatky vyššie o približne 3,33 eura me-

sačne,“ skonštatoval primátor. 

Trenčianski poslanci okrem zvýšenia daní a poplatkov 

schválili aj návrh rozpočtu na budúci rok. Mesto bude v budú-

com roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac 

ako 62,15 milióna eur. Bežný rozpočet mesta je naplánovaný 

ako prebytkový s príjmami 51,55 milióna eur a výdavkami 

48,67 milióna eur. Kapitálový rozpočet predpokladá príjmy 

5,27 milióna eur a výdavky 11,34 milióna eur. 

Tvorbu rozpočtu prirovnal trenčiansky primátor k situácii k 

roku 2011, kedy mesto čelilo riziku nútenej správy: „Vtedy sme 

nevedeli splácať faktúry, nemali sme cash a museli sme zvyšo-

vať dane a poplatky. V tomto roku sme ekonomicky v oveľa 

stabilnejšej situácii, ale na to, aby sme rozpočet udržali, opäť 

musíme zvyšovať dane a poplatky. Je to nepopulárne a ťažké 

rozhodnutie, ale musíme to urobiť. Znižuje celkový dlh mesta, 

aj vďaka eurofondom zostávame v investíciách na úrovni roku 

2019, do rozvoja pôjde 11,3 milióna eur. Zároveň je rozpočet 
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vyrovnaný, všetky poplatky, ktoré vyberieme, nám budú stačiť 

na udržanie služieb na úrovni, ktoré máme dnes.“ 

Rizikom rozpočtu podľa neho môže byť vývoj podielových 

daní: „Či ten nárast, ktorý je pre Trenčín plánovaný o 500 tisíc 

viac, bude naplnený. Ekonomika spomaľuje, všetci hovoria, že 

ideme do horších časov, odborníci nevnímajú štátny rozpočet 

pozitívne. To je z hľadiska príjmovej časti riziko.“ 

Za schválenie rozpočtu hlasovali všetci prítomní poslanci 

okrem Ladislava Matejku, ktorý sa pri hlasovaní zdržal. 

Investície v budúcom roku dosiahnu 11,3 milióna eur, z toho 

finančné prostriedky vo výške 5,3 milióna eur sú určené na in-

vestície financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. 

Pôjde o investície na budovanie cyklistickej infraštruktúry 

na Zámostí, regeneráciu vnútroblokov Východná ulica, Sihoť, 

revitalizáciu Parku Úspech, priestoru átria pod Mestským úra-

dom, realizáciu projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, 

Chránime Európske Tradície, dokončenie Plánu udržateľnej 

mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín a moder-

nizáciu priestorov ZŠ Na dolinách, Kubranská, Bezručova. 

Novými investíciami v roku 2020 budú podľa návrhu roz-

počtu rekonštrukcia zastávky pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, re-

konštrukcia štyroch zastávok na Inoveckej ulici, realizácia 

mestskej komunikácie Pod Komárky, komunikácie Pod Brezi-

nou, rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie pri hoteli Eli-

zabeth a pri stanici, rekonštrukcia schodísk, ciest a chodníkov 

na Juhu, nasvietenie nových priechodov pre chodcov na Ulici 

Generála Svobodu. 

Rozpočet ráta aj s vybudovaním parkoviska na železničnej 

stanici Zlatovce, dobudovaním učební Základnej školy Dlhé 

Hony alebo rekonštrukciou námestia Rozkvet, renováciou po-

vrchov detských ihrísk na uliciach Šmidkeho, Západná, rekon-

štrukciou detského ihriska Kvetná, vypracovaním dokumentá-

cie a prípravou revitalizácie pešej zóny na  Hviezdoslavovej 
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ulici či rekonštrukciou interiéru a exteriéru kultúrneho strediska 

Zlatovce. 

www.sme.sk 11.12.2019 

Pomocná evidencia 943/1/2019 

 

 

 

 
 

 

http://www.sme.sk/

