
Komisia finančná a majetková pri MsZ v Trenčíne 

 
 

                 V Trenčíne dňa 04.06.2020 
 

 

P o z v á n k a 
 
     Pozývam Vás na zasadnutie komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa uskutoční dňa 
 

11.06.2020 o 16,00 hod. (štvrtok) 
 

v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne 
 
Program: 
 
1/ Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa  20.02.2020 
 
2/ UMM – BYTY 
    Predkladá Ing. Gabriela Vanková 
 
3/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov   
    určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a školského   
    zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín   
    Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková  
 
4/ Návrh na zmenu  Zriaďovacej listiny ZŠ, Potočná 86, Trenčín  
    Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 
 
5/ Žiadosť ZŠ Východná o zriadenie prípravného ročníka špeciálnej triedy so zdravotným  
    znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou   
    Predkladá: Ing. Ľubica  Horňáčková 
 
6/ Návrh na schválenie Plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle    
    zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave pre Mesto Trenčín a návrh na schválenie  
    zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb:  
    „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre     
    mesto Trenčín“ 
    Predkladá : Ing. Miloš Minárech 
 
7/ Návrh na uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení    
    budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve so spoločnosťou AS Trenčín, a.s. 
    Predkladá : Mgr. Ján Forgáč 
 

8/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa     

     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 9/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový  

      poriadok príležitostného trhu „Kukanova desina“ lokalizovaného pri reštaurácií Koliba na  

      ulici Mládežnícka a v priestoroch lesoparku Brezina pri Hoteli Brezina v Meste Trenčín 
      Predkladá : Ing. Mária Capová 
 

9/   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa  

      Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 21/2019, ktorým sa schvaľuje Trhový  

      poriadok príležitostného trhu „Priestor“ lokalizovaného v Parku Milana Rastislava Štefánika    

      v Trenčíne 
      Predkladá : Ing. Mária Capová 
 



10/   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa    

        Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2020, ktorým sa schvaľuje Trhový   

        poriadok príležitostného trhu  „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ lokalizovaného medzi  

        ulicami Jaselská,  Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne 
        Predkladá : Ing. Mária Capová 
 

11/    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. .../2020, ktorým sa schvaľuje   

         Trhový poriadok príležitostného trhu „Aróma festival“ lokalizovaného medzi ulicami  

         Jaselská, Hviezdoslavova a pri Okruhovom dome armády (ODA) – Posádkový klub v    

         Trenčíne  
         Predkladá : Ing. Mária Capová 
 

12/   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. ../2020, ktorým sa schvaľuje    

        Trhový poriadok príležitostného trhu „FOOD FEST“ lokalizovaného medzi ulicami  

        Jaselská,  Hviezdoslavova pri Okruhovom dome armády (ODA) v Trenčíne 
        Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
13/  Majetkové prevody UMM 
       Predkladá : Ing. Gabriela Vanková 

 
14/ Návrh   Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín č. ....../2020 o  miestnych  daniach  
      a miestnom  poplatku za komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady ktorým sa mení   
      a dopĺňa  VZN č. 14/2013 o  miestnych  daniach a miestnom  poplatku za komunálne   
      odpady a drobné  stavebné  odpady 
      Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
15/  Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 
       Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
16/  Rôzne  
 
 
 
 
 
Teším sa na Vašu účasť a zostávam s pozdravom 
                                                                                                            
                   MBA Peter Hošták PhD 
                                                                                                           predseda 


