
PRIMÁTOR 

MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 04.08.2020 
 
 

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 mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa: 
  
 
 
 

13.  augusta   2020 / štvrtok/ o 15:30 hod. 
 
 
 
 
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 
 

  

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

 

2. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 4 k  Zmluve o výpožičke 

nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve 

so spoločnosťou AS Trenčín, a.s.  a Návrh na predaj hnuteľných vecí  a 

nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre AS Trenčín, a.s. 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč 

         zástupca primátora mesta 

 

 

3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

 

4. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie 

zmluvy s Ministerstvom financií SR  

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 



5. Majetkové prevody 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč 

         zástupca primátora mesta 

          

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 27/2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2014 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných 

priestranstiev v meste Trenčín 

Predkladá: Mgr. Peter Sedláček  

          náčelník MsP 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 29/2020, ktorým sa 

schvaľuje Trhový poriadok príležitostného trhu „Festival Punkáči deťom“ 

lokalizovaného v areáli Leteckých opravovní Trenčín, a.s.  

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

8. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie 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: Patrik Žák, B.S.B.A. 

               predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

9. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Základná škola, Východná 9, 911 08 

Trenčín  
Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A. 

                           predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 1037 zo dňa 21.06.2017, ktorým bolo schválené 

predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách v rámci výzvy  IROP-PO2-SC222-

2016-13 a návrh na schválenie s tým súvisiacich zámerov vyhlásiť verejné 

obstarávanie  
Predkladá: Ing. Jaroslav Pagáč      

         prednosta MsÚ 

 

 



 

11. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 
Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

 

 

12. Interpelácie 
 

 

 

13. Rôzne 

 

 

 

14. Záver 

 

 

 


