
PRIMÁTOR 

MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 10.11.2020 
 
 
 

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 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa: 
  
 
 
 

18.  novembra   2020 / streda/ o 09:30 hod. 
 
 
 
 
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 
 

  

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

 

2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2020 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

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

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020  
Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

 

 

 



5. Majetkové prevody 

Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie, 

         Ing. Roman Jaroš 

         riaditeľ MHSL, m.r.o.,    

         Eva Struhárová  

         predseda komisie SVaVP 

         

 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 

Predkladá: Richard Rybníček 

         primátor mesta  

 

 

7. Doplnenie podnetov a úprava vybraných podnetov -  Zmeny a doplnky č. 7 

Územného plánu mesta Trenčín 

Predkladá: Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. 

                   vedúca útvaru územného plánovania   

                         

              

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019,  ktorým sa určuje výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 Predkladá: Ing. Rastislav Masaryk 

        riaditeľ ŠZTN., m.r.o. 

 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 35/2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

Predkladá: JUDr. Martin Smolka  

         predseda Komisie športu  

 

10. Návrh na schválenie zmeny Plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou 

dopravou v zmysle zákona NRSR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre Mesto 

Trenčín 

Predkladá: Ing. Róbert Hartmann 

         vedúci útvaru mobility 

 

 

 



11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku na poskytnutie elektronických  komunikačných služieb: 

„Telekomunikačné služby“ 

Predkladá: Ing. Benjamín Lisáček 

      vedúci interných služieb  

 

 

 

12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   na prenájom multifunkčných zariadení  a tlačiarní a s tým súvisiace 

služby  „Prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní“ 

Predkladá: JUDr. Katarína Patková  

       vedúca kancelárie prednostu 

 

 

 

13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na  

dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ na dodanie elektrickej energie  

pre  Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.  
Predkladá: Ing. Rastislav Masaryk 

        riaditeľ ŠZTN., m.r.o. 

 

 

14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na  

dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre 

odberné miesta Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.  
Predkladá: Ing. Rastislav Masaryk 

        riaditeľ ŠZTN., m.r.o. 

 

 
 

15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku   na  

dodanie tovarov  „Dodávka zemného plynu“ (ZŠ L. Novomeského 11, Trenčín) 

Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A.  

        zástupca primátora 
 

 

16. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku   na  

dodanie tovarov  „Dodávka zemného plynu“ (ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín) 

Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A.  

        zástupca primátora 

 

 

 



17. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Mesta Trenčín o dotáciu Na podporu 

budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy 

kód: č.: 11378/2020-4210-52028  

Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A.  

       zástupca primátora 

 

 

 

18. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok súvisiacich 

s nájmom častí objektov 

Predkladá: Ing. Roman Jaroš 

        riaditeľ MHSL, m.r.o.  

 

 

 

19. Interpelácie 
 

 

 

20. Rôzne 

 

 

 

21. Záver 

 

 

 


