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 U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 16. decembra  2020 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 

 

U z n e s e n i e  č. 741 

k Informácii o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2020. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2020           

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 742 

k Informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle 

predloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 743 

k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s c h v a ľ u j e   

 

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  na rok 2020 v zmysle schválených 

pozmeňujúcich návrhov, ktoré znejú: 
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1) 

 

V  bežných príjmoch a bežných výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 
 

1. V bežných príjmoch položku 312: navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 130.355 

€. Jedná sa o refundácii výdavkov zo štátneho rozpočtu vynaložených v súvislosti s 

pandémiou COVID - 19: dezinfekcie a ochranné prostriedky, výdavky na testovanie a 

pod. 

2. V bežných výdavkov navrhujem narozpočtovať výdavky na položke 630: Výdavky 

súvisiace s pandémiou COVID – 19 nasledovne: 

 
 

Program FK 
Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa 

rozpočtu 

Schválený 
rozpočet v 

EUR 

Zmena 
rozpočtu +/- 

v EUR 

Upravený 
rozpočet v 

EUR 

 3.3. 0220 630: Výdavky súvisiace s pandémiou COVID - 19 0 85 955 85 955 

 4.4. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 171 171 

 4.5. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 292 292 

 5.2. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 9 9 

6.2.1. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 2 091 2 091 

8.3.3. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 678 678 

8.3.4. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 1 103 1 103 

 8.4. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 1 035 1 035 

 10.1. 0220 
630: MHSL m.r.o. - verejná  zeleň - Výdavky 
súvisiace s pandémiou COVID - 19 

0 376 376 

 10.1. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Soblahov, Brezina - Výdavky 
súvisiace s pandémiou COVID - 19 

0 55 55 

 10.6. 0220 
630: MHSL m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 571 571 

 11.11. 0220 
630: SSMT m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 11 391 11 391 

 7.5. 0220 
630: ŠZMT m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 12 361 12 361 

 7.1. 0220 
630: MŠ Šafárikova - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 162 162 

 7.3. 0220 
630: CVČ m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 1 596 1 596 

 7.3. 0220 
630: ZUŠ m.r.o. - Výdavky súvisiace s pandémiou 
COVID - 19 

0 1 145 1 145 

 7.2. 0220 
630: ZŠ Na dolinách m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 1 324 1 324 

 7.2. 0220 
630: ZŠ Bezručova m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 1 192 1 192 

 7.2. 0220 
630: ZŠ Východná m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 1 855 1 855 

 7.2. 0220 
630: ZŠ Hodžova m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 697 697 

 7.2. 
0220 

630: ZŠ Novomeského m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 1 492 1 492 

 7.2. 
0220 

630: ZŠ Kubranská m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 1 508 1 508 

 7.2. 0220 
630: ZŠ Veľkomoravská m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 2 082 2 082 
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 7.2. 0220 
630: ZŠ Dlhé Hony m.r.o. - Výdavky súvisiace s 
pandémiou COVID - 19 

0 1 214 1 214 

 

3. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 3. Preventívna ochrana zamestnancov, 

funkčná klasifikácia 0220, položku 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 60.000 €, 

t.j. na  41.200 €. 

4. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 3. Preventívna ochrana zamestnancov, 

funkčná klasifikácia 0220, položku 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 60.000 €, t.j. 

na 67.000 €. Výdavky na služby Fakultnej  nemocnice v Trenčíne na víkendové 

testovanie v meste Trenčín v dňoch 19.-20.12.2020 (nemocnica zabezpečí: ochranné 

pomôcky, dezinfekcie, mzdové náklady, upratovanie, vývoz odpadu apod.), náhrada 

nevyhnutných výdavkov, cestovné náhrady administrátori na základe zmluvy 

o dobrovoľníckej činnosti, stravné lístky pre administrátorov a iné. 

 

 

 

2) 

 

V  bežných príjmoch a bežných výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 
 

1. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie v rámci rozpočtu Centra 

voľného času navrhujem nasledovné presuny na základe skutočného čerpania výdavkov: 

 

    Rozpočet Úprava +/- 
Upravený 
rozpočet 

Centrum voľného času 

631 Cestovné 200 -100 100 

633 Materiál 13.800 +2.700 16.500 

634 Dopravné 100 -50 50 

635 Rutinná a štandardná údržba 2.000 +2.600 4.600 

636 Nájomné 700 -150 550 

637 Služby 32.478 -5.000 27.478 

SPOLU   0  

 
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie v rámci rozpočtu 

školského klubu detí ZŠ Hodžova navrhujem nasledovné presuny na základe skutočného 

čerpania výdavkov: 

 

    Rozpočet Úprava +/- 
Upravený 
rozpočet 

ZŠ Hodžova 

620 Poistné 77.095 +87 77.182 

640 Bežné transfery 3.876 -87 3.789 

SPOLU   0  
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3. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie v rámci rozpočtu 

Základnej umeleckej školy navrhujem nasledovné presuny na základe skutočného čerpania 

výdavkov (výdavky na opravu klavíra): 

 

    Rozpočet Úprava +/- 
Upravený 
rozpočet 

Základná umelecká škola  

610 Mzdy 799.050 -1.500 797.550 

620 Poistné 254.916 -500 254.416 

635 Rutinná a štandardná údržba 16.300 +2.000 18.300 

SPOLU   0  

 

4. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne v rámci rozpočtu ZŠ Kubranská  

navrhujem nasledovné presuny na opravu strechy nad kuchyňou: 

 

    Rozpočet Úprava +/- 
Upravený 
rozpočet 

ZŠ Kubranská  

632 Energie, voda, komunikácie – 1.stupeň 12.450 -5.000 7.450 

635 Rutinná a štandardná údržba – 1.stupeň 5.200 +5.000 10.200 

632 Energie, voda, komunikácie – 2.stupeň 12.450 -5.000 7.450 

635 Rutinná a štandardná údržba – 2.stupeň 5.200 +5.000 10.200 

SPOLU   0  

 
5. V bežných príjmoch SSmT m.r.o. položku 312: Projekt Budovania odborných kapacít na 

komunitnej úrovní  navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 6.197 €.  Finančné 

prostriedky v rámci implementácie národného projektu Budovania odborných kapacít na 

komunitnej úrovni z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

ako refundácia za mesiace júl a august 2020, 

6. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 4, prvok 2. Nízkoprahové denné centrum, funkčná 

klasifikácia 1070, položku SSmT m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 324 €, t.j. 

na 1.204 €. €. Finančné prostriedky v rámci implementácie národného projektu Budovania 

odborných kapacít na komunitnej úrovni, 

7. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 1. Detské jasle, funkčná klasifikácia 1040, položku 

635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 1.100 €, t.j. na 13.500 €. 

Výdavky na maľovanie po oprave elektroinštalácie, 

8. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň, funkčná klasifikácia 

1070, položku 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 200 €, t.j. na 2.141 €. 

Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti,   

9. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum, funkčná 

klasifikácia 1070, položku 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 200 €, t.j. na 1.080 €. 

Výdavky na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov, 

10. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov, funkčná 

klasifikácia 1020, položku 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 12.000 €, t.j. na 139.708 €. 

Výdavky na stravovanie vzhľadom na zvýšený záujem klientov o túto službu, 



 5 

11. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 60.001 

€. Výdavky na výmenu postelí,   

12. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 

4.750 €, t.j. na 23.500 €. Výdavky na opravy a výmenu osvetlenia na schodisku, maľovanie 2 

izieb, 

13. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus - 20.000 €, t.j. na 257.562 

€.  Zníženie na základe skutočného čerpania, 

14. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 

6.960 €. Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, 

15. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 950 €, t.j. na 4.140 €. 

Výdavky na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov, 

16. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 11.000 €, t.j. na 38.614 €. 

Zníženie na základe skutočného čerpania, 

17. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná 

klasifikácia 1012, položku 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus +800 €, t.j. na 

8.520 €. Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti,  

18. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o., funkčná 

klasifikácia 1090, položku 634: Dopravné navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 1.988 €. 

Výdavky na opravy automobilu. 

 

 

 

 

 

 
 

U z n e s e n i e  č. 744 

k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 – 2023.  

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

1. Programový    rozpočet     Mesta     Trenčín   na   rok   2021  v  zmysle  schválených   

    pozmeňujúcich návrhov, ktoré znejú: 

 

 

1) 

 

V  bežných a kapitálových  výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   
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1. V programe 2. Propagácia a cestovný ruch, podprogram 2. Cestovný ruch, funkčná 

klasifikácia 0473, položku 642: Členské do OOCR navrhujem  znížiť o mínus – 5.000 

€, t.j. na 25.000 €. 

2. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 1. Právne služby, funkčná klasifikácia 

0111, položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 120.000 €. 

3. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná 

klasifikácia 0660, položku 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus 

– 15.000 €, t.j. na 66.000 €. 

4. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského 

úradu, funkčná klasifikácia 0111, položku 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem 

znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 200.000 €. 

5. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných 

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. 635: Rutinná 

a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 50.000 €, t.j. na 450.000 €. 

6. V programe 8. Šport, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 0810, 

položku MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 

12.000 €, t.j. na 236.000 €. 

7. V programe 8. Šport, podprogram 3, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, 

položku MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 

28.000 €, t.j. na 257.500 €. 

8. V programe 8. Šport, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, funkčná 

klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem 

znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 8.000 €. 

9. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 

0620, položku MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. 

na 130.960 €. 

10. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 

0620, položku MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť 

o mínus – 75.000 €, t.j. na 649.820 €. 

 

11. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, 

funkčná klasifikácia 0111, položku 717: Implementácia projektov EU navrhujem 

znížiť o mínus – 50.000 €, t.j. na 326.665 €. 

12. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 2., prvok 3. Pozemky, funkčná 

klasifikácia 0111, položku 711: Nákup pozemkov navrhujem znížiť o mínus – 100.000 

€, t.j. na 300.000 €. 

13. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, 

položku 717: Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelníca navrhujem znížiť o mínus – 

15.000 €, t.j. na 0 €. 

14. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, 

položku 717: Verejné osvetlenie Halalovka navrhujem znížiť o mínus – 12.000 €, t.j. 

na 0 €. 
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15. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, 

položku 717: ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrorozvodov navrhujem  znížiť 

o mínus – 30.000 €, t.j. na 0 €. 

16. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, 

položku 716: ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrorozvodov navrhujem  

narozpočtovať vo výške plus + 17.000 €. . 

17. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná 

klasifikácia 0810,  položku 716: Projektová dokumentácia Vnútroblok Nábrežná – 

parkovanie + zeleň navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €. 

18. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná 

klasifikácia 0810,  položku 716: Projektová dokumentácia Skatepark navrhujem 

znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €. 

19. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná 

klasifikácia 0810,  položku 717: Pumptrack navrhujem znížiť o mínus – 170.000 €, t.j. 

na 0 €. 

 

20. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, 

funkčná klasifikácia 0111, položku 717: Poslanci k prerozdeleniu navrhujem zvýšiť 

o plus + 620.000 €, t.j. na 3.170.000 €. 

 

 

 

2) 

 

V kapitálových výdavkov navrhujem rozdeliť čiastku rozpočtovanú na programe 1. Manažment 

a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, na položke 717: Poslanci k 

prerozdeleniu vo výške 3.170.000 € na nasledovné investičné akcie: 

 

SPOLU 3 170 000 
Program 1: Manažment a plánovanie 137 000 

1.3. 717 Investičné akcie Sever  137 000 

Program 3: Interné služby mesta 100 000 

3.2.3. 711 Výkup pozemkov 100 000 

Program 4: Služby občanom 6 000 

4.6. 720 Kaplnka Záblatie - Rybáre  6 000 

Program 5: Bezpečnosť 43 000 

5.2. 717 Doplnenie verejného osvetlenia Ul. Zelnica 15 000 

5.2. 717 Ul. Bavlnárska - doplnenie osvetlenia 18 000 

5.2. 716 Ul. Bavlnárska - doplnenie osvetlenia - PD 2 000 

5.3. 717 Kamerový systém Opatová pri Kultúrnom dome (360) 3 000 

5.5. 713 DHZ Opatová - materiálno-technické vybavenie 5 000 

Program 6: Doprava 1 595 821 

6.1. 716 Úprava štruktúry MHD na Sihoti – PD 10 000 

6.3. 716 Ul. Jilemnického a Jesenského  - prepojenie pre peších - PD 10 000 

6.3. 716 Chodník Ul. Legionárska smer Noviny - PD 5 000 

6.3. 716 Chodník, priechod K Zábraniu – PD 5 000 
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6.3. 716 UL. K Výstavisku - chodník, parkovisko, presmerovanie cesty - PD 10 000 

6.3. 716 Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač PD 50 000 

6.3. 716 Otoč a vstup do Základnej školy Kubranská - PD 5 000 

6.3. 716 Chodník Kasárenská – PD 5 000 

6.3. 716 Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska - PD 3 000 

6.3. 717 Chodníky v mestskej časti Stred  15 000 

6.3. 717 Terčíky na cyklotrase na Ul. Soblahovská 6 321 

6.3. 717 Ul. Cintorínska - chodníky a oporný múr 127 000 

6.3. 717 Investičné akcie Sever - cesty, chodníky 58 500 

6.3. 717 Komunikácie a chodníky v mestskej časti Sihoť I.  71 000 

6.3. 717 Chodník Ul. Hodžova  60 000 

6.3. 717 Priechod pre chodcov Ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený) 10 000 

6.3. 717 
Cyklotrasa Juh - centrum - III. etapa (cintorín - kruhový objazd pod 

Juhom) 
120 000 

6.3. 717 Križovatka Ul. Východná - Gen. Svobodu - úprava 20 000 

6.3. 717 Chodník okolo garážového domu Novomeského 2 21 000 

6.3. 717 Chodník situácia Šmidkeho - smer Južanka 32 000 

6.3. 717 Ul. M. Bela 37 -41 nový chodník a komunikácia 74 000 

6.3. 717 Hlavný chodník nad Južankou k Základnej škole Novomeského 15 000 

6.3. 717 Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul. Gen. Svobodu 30 000 

6.3. 717 
Chodník Východná - dokončenie od odbočky na Halalovku po 

poslednú odbočku z hl. cesty Východná 
40 000 

6.3. 717 Chodníky a komunikácie mestská časť Juh 275 000 

6.3. 717 Chodník Ul. Štefánikova pri Maxe 25 000 

6.3. 717 Kubrica - revitalizácia autobusového otoču 10 000 

6.3. 717 Úprava vjazdu k bytovému domu Ul. Gagarinova 5 000 

6.3. 717 Úprava parkovania Ul. Gen. Viesta 14-16 5 000 

6.3. 717 Úprava parkovania Ul. Gen. Viesta 5 000 

6.3. 717 Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej 25 000 

6.3. 717 Rekonštrukcia komunikácie v  Kubrici - oproti vodojemu TVK 20 000 

6.3. 717 
Autobusová zastávka oproti OC Max - rekonštrukcia (obrubníky, 

chodník) 
7 000 

6.3. 717 Priechod pre chodcov pri Merkury markete 7 000 

6.3. 717 Chodník Kasárenská – realizácia 40 000 

6.3. 717 Chodník Istebnícka - I. etapa 95 000 

6.3. 717 Parkovisko Na Kamenci - realizácia 45 000 

6.3. 717 Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska 20 000 

6.3. 717 Cesty, chodníky mestská časť Západ 209 000 

Program 7: Vzdelávanie 50 000 

7.1. 717 Materská škola Niva - zateplenie budovy 10 000 

7.1. 717 Materská škola Považská - revitalizácia dvora 25 000 

7.2. 717 Základná škola Hodžova - herné prvky na ihrisko s povrchom 15 000 

Program 8: Šport a mládež 654 666 

8.3.2. 713 TJ Družstevník Opatová - materiálno-technické vybavenie 5 000 

8.3.2. 717 Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia 300 000 

8.3.2. 716 Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia - PD 20 000 

8.3.4. 717 Kúpalisko - semafory pre tobogany 6 000 

8.4. 717 Detské ihrisko Obchodná 40 000 

8.4. 717 Zlatovská kyselka – rekonštrukcia 7 000 
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8.4. 717 Pietne miesto park Úspech 5 000 

8.4. 717 Kyselka Kubrá - doplnenie hracích prvkov 5 000 

8.4. 717 Detské ihrisko Opatová 30 000 

8.4. 716 Športové ihrisko Opatová - PD 2 000 

8.4. 716 Športovisko Sever (Sibírska a Pádivého) - PD 5 000 

8.4. 717 Workout Opatová 20 000 

8.4. 717 Ihrisko pri Termione – osvetlenie 6 000 

8.4. 717 Detské ihrisko 28. októbra - výmena asfaltu 10 000 

8.4. 716 Skatepark – PD 8 666 

8.4. 717 Športový areál zátoka pokoja - obnova 150 000 

8.4. 716 Revitalizácia vnútrobloku Západná - PD 15 000 

8.4. 716 Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská - PD 20 000 

Program 9: Kultúra 417 000 

9.3. 717 Kultúrne stredisko Kubrá - výmena dverí a okien I. etapa 12 000 

9.3. 717 Kultúrne stredisko Kubrá - altánok 5 000 

9.3. 717 Kontajnerové divadlo 400 000 

Program 10: Životné prostredie 166 513 

10.1. 717 Chodníky v parku pod Juhom 93 000 

10.1. 717 Park Zlatovce - exteriér 45 000 

10.2.1. 717 
Stojisko polopodzemných kontajnerov - stojisko 3a na Ul. 

28.októbra 
26 513 

10.2.1. 717 
Spevnená plocha pod stojiskom smetných nádob vnútroblok za 

Perlou 
2 000 

  

 

 

3) 

 

V  bežných príjmoch, príjmových finančných operáciách, bežných a  kapitálových  

 výdavkoch  navrhujem nasledujúce zmeny:   

 

1. V príjmových finančných operáciách položku 453: Nevyčerpané dotácie 

z predchádzajúcich rokov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 17.067 €. Jedná 

sa o presun nevyčerpaného grantu z roku 2020 z Enviromentálneho fondu na nákup 

košíkov a vreciek na bioodpad. 

2. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, prvok 1, Zvoz a odvoz odpadu, 

funkčná klasifikácia 0510, položku 633: Košíky a vrecká na bioodpad navrhujem 

narozpočtovať vo výške plus + 17.067 €. Na nákup košíkov a vreciek na bioodpad bol 

v roku 2020 poskytnutý grant z Enviromentálneho fondu. 

 

3. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského 

úradu, funkčná klasifikácia 0111, položku 635: Rutinná a štandardná údržba 

navrhujem znížiť o mínus – 500 €, t.j. na 53.500 €. 

4. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 1. Denné centra pre seniorov, 

funkčná klasifikácia 0820, položku 642: KC Kubra navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, 
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t.j. na 1.500 €. Výdavky na činnosť dôchodcov, ktorí sa pôvodne stretávali v KC Dlhé 

Hony.  

 

5. V bežných príjmov položku SSmT m.r.o. 311: Granty navrhujem zvýšiť o plus + 

37.927 €, t.j. na 40.677 €. Ide o finančné prostriedky určené na podporu vytvárania 

pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora 

zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych 

služieb poskytnutá z Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančné prostriedky sú pre 

4 pracovné miesta – 2 upratovačky, 2 asistenti sociálnej práce na obdobie 9 mesiacov. 

Pracovné miesta sú obsadené od 1.12.2020. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na 

programe 11.6.  Zariadenie opatrovateľskej služby. 

6. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. ZOS SSmT, funkčná klasifikácia 1012, 

položku SSmT m.r.o. 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 28.094 €, t.j. na 853.338 

€. 

7. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. ZOS SSmT, funkčná klasifikácia 1012, 

položku SSmT m.r.o. 612: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 9.833 €, t.j. na 310.539 

€. 

 

8. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných 

komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku 717: Riešenie statickej dopravy 

Turkovej navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 57.500 €. Presun finančných 

prostriedkov z roku 2020 

9. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná 

klasifikácia 0810, položku 716: PD Pádivec navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 

1.200 €. Presun finančných prostriedkov z roku 2020. 

10. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná 

klasifikácia 0810, položku 717: Workout Clementisova navrhujem narozpočtovať vo 

výške plus + 8.000 €. Presun finančných prostriedkov z roku 2020. 

11. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 

0620, položku 717: TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície 

navrhujem zvýšiť o plus + 65.000 €, t.j. na 150.000 €.  Presun finančných prostriedkov 

z roku 2020. 

12. V príjmových finančných operáciách položku 453: Prevod hospodárskeho výsledku 

z predchádzajúcich rokov navrhujem zvýšiť o plus + 131.700 €, t.j. na 7.328.200 €. 

 

13. V programe 7. Vzdelávanie navrhujeme úpravu rozpočtu pre neštátne školského 

zariadenia podľa nového predpokladaného koeficientu nasledovne: 

Program  

Pod-  
program 

 

Návrh 

rozpočtu 

2021 

Úprava 

Upravený 

návrh 

rozpočtu 

2021 

7.1. Súkromná materská škola M. Turkovej 22 149 986 -560 149 426 

7.1. Súkromná materská škola Orechovská 14 50 731 -190 50 541 

7.1. Súkromná materská škola Janka Kráľa 14 50 731 -190 50 541 

7.1. Súkromná materská škola Motýlik 30 880 -115 30 765 
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7.1. Súkromná materská škola Best Friends Kids Club 83 816 -313 83 503 

7.1. Cirkevná materská škola Bl. Tarzícia 99 256 -371 98 885 

7.1. Cirkevná materská škola sv. Andreja -Svorada a 

Benedikta 
132 341 -495 131 846 

7.1. Súkromná materská škola 2M 50 731 -190 50 541 

7.3. Centrum voľného času pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - 

Svorada a Benedikta 
6 044 -23 6 021 

7.3. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada 

a Benedikta 
32 965 -124 32 841 

7.3. Centrum voľného času pri Piaristické gymnáziu J. 

Braneckého "M-centrum" 
3 111 -12 3 099 

7.3. SŠKD FUTURUM pri SZŠ FUTURUM 44 599 -167 44 432 

7.3. Súkromná základná umelecká škola Gagarinova 7 152 362 -568 151 794 

7.3. Súkromná základná umelecká škola Ul. Novomeského 

11 
379 813 -1 420 378 393 

7.3. SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami 
7 272 -27 7 245 

7.3. Súkromná základná umelecká škola Stromová 1 27 754 -104 27 650 

7.3. Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu J. 

Braneckého 
18 470 -70 18 400 

7.4. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta 
24 724 -94 24 630 

7.4. Školská jedáleň pri SZŠ FUTURUM 19 197 -72 19 125 

7.4. Školská jedáleň pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
2 618 -10 2 608 

7.4. Školská jedáleň pri Gymnáziu FUTURUM 7 417 -28 7 389 

7.4. Školská jedáleň HEES súkromné stravovacie 

zariadenie 
125 070 -473 124 597 

 SPOLU 1 499 888 -5 616 1 494 272 

 

14. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5: Rezervu na financovanie neštátnych 

školských zariadení navrhujem zvýšiť o plus + 5.616 €, t.j. na 32.168 €. Presun na 

úpravu rozpočtu pre neštátne školské zariadenia.  

 
 

 

4) 

 

1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport a mládež, funkčná 

klasifikácia 0810, navrhujem presunúť rozpočet Dotácií na šport a Dotácií na 

výnimočné akcie nasledovne: 

- Dotácie na šport narozpočtovať vo výške 45.000 €    

- Dotácie na výnimočné akcie narozpočtovať vo výške 35.000 €  

Pôvodne bola na Dotácie na šport navrhnutá čiastka 35.000 € a na Dotácie na výnimočné 

akcie čiastka vo výške 45.000 €.  
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2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport a mládež, funkčná 

klasifikácia 0810, navrhujem presunúť dotáciu na činnosť pre 1. FBC Trenčín vo 

výške 15.000 €, dotáciu na činnosť pre HK Dukla n.o. vo výške 35.000 € a dotáciu na 

činnosť Asociácie športov Trenčín vo výške 60.000 €, t.j. spolu vo výške 110.000 € do 

nového riadku s názvom Dotácie na strategické športy s rozpočtom vo výške 110.000 

€.  

 

 

3. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión,  cieľ: 

Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčín, vo 

výstupe: Počet návštevníkov a divákov na podujatiach navrhujem zmeniť 

z pôvodných 350.000 na 35.000,    

 

 

4. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 1. Podpora športových podujatí, navrhujem 

doplniť nasledovný cieľ: 

Zodpovedno
sť: 

Kancelária primátora           

Cieľ  Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Podiel pasportizácie športovísk v % 

Rok  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Plánovaná 
hodnota       90% 100% 

100
% 

Skutočná hodnota          

            

 

5. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 1. Podpora športových podujatí, funkčná 

klasifikácia 0810, navrhujem narozpočtovať položku 637: Koncepcia športu – 

aktualizácia vo výške plus + 3.000 €. Presun finančných prostriedkov z roku 2020. 

6. V príjmových finančných operáciách položku 453: Prevod hospodárskeho výsledku 

z predchádzajúcich rokov navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, t.j. na 7.199.500 €. 

 

 

 

 

2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €  

 

3. Prijatie bankového úveru do výšky 700.000 € na financovanie kapitálových 

výdavkov v roku 2021 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 

2021, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu 

roka 2021  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2022-2023 v zmysle predloženého 

materiálu.  
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U z n e s e n i e  č. 745 

k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.   INVEST TN, s.r.o.   

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s § 9a ods. 8. písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj nehnuteľností – pozemkov, v k.ú. Kubrá, novovytvorená C-

KN parc.č. 2310/10 ostatná plocha o výmere 177 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 2310/11 

ostatná plocha o  výmere 86 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 2310/12 ostatná plocha o  

výmere 7 m2, všetky spolu o výmere 270 m2, odčlenené geometrickým plánom č. 45682925-

75/2020  z pôvodných  C-KN parc. č. 2310/3 ostatná plocha a  C-KN parc. č. 2310/4 ostatná 

plocha , obe zapísané  na LV č. 1, ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre INVEST 

TN, s.r.o., za účelom majetkovoprávneho  vysporiadania  dlhodobo užívaných pozemkov, na 

ktorých sú vybudované spevnené plochy, ktoré slúžia ako príjazd, prechod a vstup do 

spoločnosti kupujúceho a  parkoviská pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti, za kúpnu 

cenu stanovenú   Znaleckým  posudkom č. 80/2020, vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom 

Hrabovským vo výške  55,14 €/m2.  

 

Celková kúpna cena predstavuje zaokrúhlene  .....................................................14 900,- €. 
 

Odôvodnenie: 

      Ide o pozemky - nachádzajúce sa na Ul. J. Derku, medzi nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľa a miestnou verejnou komunikáciou  Ul. J. Derku,. Na pozemkoch, ktoré 

sú predmetom predaja, žiadateľ v minulosti zrealizoval  v súvislosti  so stavbou „Predajno – 

obchodné centrum FIAT Trenčín – Kubra“  spevnenú plochu pred nehnuteľnosťou, 

pozostávajúcu so vstupov do areálu a parkovacích miest. Na stavbu „Predajno – obchodné 

centrum FIAT Trenčín – Kubra“  obj. – komunikácie a parkovisko pred areálom  bolo vydané   

stavebné povolenie č. 96/057053-003/BMY z 02.07.1996.  Uvedená stavba bola daná do 

užívania v súlade s Kolaudačným rozhodnutím č. 97/05057-003/BMY zo dňa 17.06.1997 

vydaným Okresným úradom v Trenčíne, odborom dopravy a cestného hospodárstva.  

      Pozemky boli na základe požiadavky  Útvaru mobility MsÚ v Trenčíne odčlenené 

geometrickým plánom č. 45682925-75/2020 s podmienkou, že hranica pozemkov, ktoré sú 

predmetom predaja bude minimálne 0,5 m od jestvujúceho okraja miestnej verejnej 

komunikácie Ul. J. Derku, nachádzajúcej sa na C-KN parc. č. 2310/1 v k.ú. Kubrá. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 746 

k Návrhu na prenájom  nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods.9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p  Gréckokatolícka cirkev, 

farnosť Trenčín. 

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 s c h v a ľ u j e 

 

1/  v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

a v spojení s článkom III. ods. 5 písm. ab) bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín spôsob prenechania nehnuteľného majetku  – pozemku v k.ú. Trenčín, časť 

C-KN parc.č. 141/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 308 m2, do nájmu pre 

Gréckokatolícku cirkev, farnosť Trenčín,  za účelom zabezpečenia prístupu do chrámu 

a revitalizácie pozemku v jeho okolí, na dobu určitú s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po 

dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, do doby začatia realizácie investičnej akcie Mesta 

Trenčín „Napojenie komunikácie Ul. 1. mája na komunikáciu Električná ulica“, za cenu 

nájmu 1,- € ročne  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
 

Odôvodnenie:  

      Ide o pozemok nachádzajúci  sa v križovatke ulíc 1. mája a Ul. Električná  v okolí 

gréckokatolíckeho chrámu. Na časti pozemku o výmere cca 59 m2 žiadateľ zrealizuje prístup, 

ktorý bude napojený zo vstupného portálu do chrámu na chodník nachádzajúci sa na  Ul. 

Električnej. 

       Zámerom Gréckokatolíckej cirkvi je ostatnú časť pozemku zrevitalizovať, zveľadiť 

a udržiavať ho na vlastné náklady, pričom tento priestor ostane i naďalej verejný. Cena nájmu 

bola stanovená v súlade s VZN č. 12/2011. V nájomnej zmluve bude nájomca zaviazaný, že 

po ukončení nájomného vzťahu je povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, ak nedôjde 

k inej dohode medzi zmluvnými stranami. 

      

 

2/ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom  nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 141/12 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 308 m2,  pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť 

Trenčín,  za účelom zabezpečenia prístupu do chrámu a revitalizácie pozemku v jeho okolí, 

na dobu určitú s účinnosťou  odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená, do doby začatia realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín „Napojenie 

komunikácie Ul. 1. mája na komunikáciu Električná ulica“, za cenu nájmu 1,- € ročne  

 

Odôvodnenie:  

      Ide o pozemok nachádzajúci  sa v križovatke ulíc 1. mája a Ul. Električná  v okolí 

gréckokatolíckeho chrámu. Na časti pozemku o výmere cca 59 m2 žiadateľ zrealizuje prístup, 

ktorý bude napojený zo vstupného portálu do chrámu na chodník nachádzajúci sa na  Ul. 

Električnej. 

       Zámerom Gréckokatolíckej cirkvi je ostatnú časť pozemku zrevitalizovať, zveľadiť 

a udržiavať ho na vlastné náklady, pričom tento priestor ostane i naďalej verejný. Cena nájmu 

bola stanovená v súlade s VZN č. 12/2011. . V nájomnej zmluve bude nájomca zaviazaný, že 

po ukončení nájomného vzťahu je povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, ak nedôjde 

k inej dohode medzi zmluvnými stranami. 
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U z n e s e n i e  č. 747 

k Návrhu na prenájom  nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 

9a ods.9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p   pre FMV s.r.o.     

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/  v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

a v spojení s článkom III. ods. 5 písm. ab) bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Trenčín spôsob prenechania nehnuteľného majetku  – pozemku v k. ú. Trenčín, časť 

C-KN parc. č. 2337/49 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, do nájmu pre FMV 

s.r.o za účelom úpravy plochy na parkovacie miesto, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 12,00 €/m2 ročne 

s podmienkou, že parkovacie miesto bude využívané výlučne pre potreby prevádzky a len 

v čase otváracích hodín prevádzky. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa   
 

Odôvodnenie:  

Ide o pozemok – zeleň na Ul. Halalovka, ktorý sa nachádza medzi chodníkom 

a pozemkom, ktorý spoločnosť využíva na základe nájomnej zmluvy za účelom zriadenia 

celoročnej terasy k prevádzke Panelák. 

Cena nájmu bola stanovená v zmysle VZN č. 12/2011. 

Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne dňa 11.11.2020 odporučili prenájom časti pozemku pri 

zriadenej celoročnej terase s podmienkou, že úpravu plochy je nutné riešiť ohlásením 

stavebných úprav a konzultovať dané riešenie na Útvare územného plánovania Mesta Trenčín 

a Útvare mobility MsÚ v Trenčíne.  

      
2/ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

prenájom  nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Trenčín, časť C-KN parc. č. 2337/49 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, pre FMV s.r.o za účelom úpravy plochy na 

parkovacie miesto, na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bude zmluva zverejnená, za cenu nájmu 12,00 €/m2 ročne s podmienkou, že parkovacie 

miesto bude využívané výlučne pre potreby prevádzky a len v čase otváracích hodín 

prevádzky. 

 

Celková cena ročného nájomného predstavuje   ........................................................216,- €. 

 

Odôvodnenie:  

Ide o pozemok – zeleň na Ul. Halalovka, ktorý sa nachádza medzi chodníkom 

a pozemkom, ktorý spoločnosť využíva na základe nájomnej zmluvy za účelom zriadenia 

celoročnej terasy k prevádzke Panelák. 

Cena nájmu bola stanovená v zmysle VZN č. 12/2011. 

Odborné útvary pri MsÚ v Trenčíne dňa 11.11.2020 odporučili prenájom časti pozemku pri 

zriadenej celoročnej terase s podmienkou, že úpravu plochy je nutné riešiť ohlásením 

stavebných úprav a konzultovať dané riešenie na Útvare územného plánovania Mesta Trenčín 

a Útvare mobility MsÚ v Trenčíne.  

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia.  
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U z n e s e n i e  č. 748 

k Návrhu na kúpu stavebných  objektov a pozemku do vlastníctva Mesta Trenčín od 

Dolná Kopanica s.r.o.    

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

1/  kúpu stavebného objektu „SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy – 

2.časť stavby" v súvislosti so stavbou „Obytný súbor Kubra“, do vlastníctva Mesta Trenčín,  

nachádzajúceho   sa na pozemku  v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 2414/2   zastavaná   plocha   a 

nádvorie   o   výmere 1320  m2, zapísaného na LV č. 4356 ako vlastník Dolná Kopanica, 

s.r.o.,  od investora Dolná Kopanica, s.r.o., za účelom zabezpečenia jeho správy a údržby, za 

kúpnu cenu vo výške 1,- €.  

 

Na stavbu „Obytný súbor Kubrá“, SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy – 2.časť 

stavby  bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie ÚSaŽP 2020/42401/105693/21/Zm, dňa 

21.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2020. 

 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................... 1,- €. 

 

Odôvodnenie: 

     Investor Dolná Kopanica, s.r.o., požiadal o prevzatie stavebného objektu „SO -  02   

Komunikácie   a  spevnené plochy – 2.časť stavby“ pre stavbu „Obytný súbor Kubrá“ do 

vlastníctva Mesta Trenčín.         Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. 

2020/42401/105693/21/Zm, dňa 21.10.2020 Kolaudačné rozhodnutie  na stavbu „Obytný 

súbor Kubrá“, SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy – 2.časť stavby, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 22.10.2020. Následne bude tento stavebný objekt zaradený do siete 

miestnych komunikácií. 

 

 

2/ kúpu stavebného objektu „SO 09 Verejné osvetlenie“ pozostávajúceho zo 17 ks, 

nachádzajúceho sa v k.ú. Kubrá na pozemkoch novovytvorená  C-KN parc.č. 2414/107 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1873 m2 (9ks) odčleneného pôvodnej C-KN parc.č. 

2414/2  a na C-KN parc.č. 2414/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1320 m2 (8 ks), od 

investora Dolná Kopanica, s.r.o., za účelom zabezpečenia jeho správy a údržby, za kúpnu 

cenu vo výške 1,- €.  

 

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 2020/35294/89600/21/Zm 

zo dňa 04.08.2020 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Obytný súbor Kubrá“, SO 09 

Verejné osvetlenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2020, na základe ktorého 

stavebník Dolná Kopanica, s.r.o. požiadal o zaradenie SO do majetku Mesta Trenčín. 

 

Celková kúpna cena predstavuje .................................................................................... 1,- €. 

 

Odôvodnenie: 

„SO 09 Verejné osvetlenie“ rieši rozšírenie mestského verejného osvetlenia do 

novovybudovanej lokality, obytnej zóny rodinných domov, v súvislosti so stavbou „Obytný 

súbor Kubrá“. 
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Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad vydal pod č.j. ÚSaŽP 2020/35294/89600/21/Zm 

zo dňa 04.08.2020 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Obytný súbor Kubrá“, SO 09 Verejné 

osvetlenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2020, na základe ktorého stavebník 

Dolná Kopanica, s.r.o. požiadal o prebratie SO do majetku Mesta Trenčín. 

 

 

3/ kúpu nehnuteľnosti – pozemku  do vlastníctva Mesta Trenčín, nachádzajúceho  sa 

v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 2414/2  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1320 m2,  

zapísaného na LV č. 4356 ako vlastník Dolná Kopanica, s.r.o, v podiele 1/1-ina,  za účelom 

vysporiadania  pozemku nachádzajúceho sa pod chodníkmi a komunikáciou v obytnej zóne 

rodinných domov,  napojenou na jestvujúcu komunikáciu Ul. Kubranská,  za kúpnu cenu vo 

výške 1,- €. 

 

Celková kúpna cena predstavuje .....................................................................................1,- €.  

 

Odôvodnenie:  

Ide o pozemok nachádzajúci  sa pod časťou novovybudovanej  komunikácie  a 

chodníkmi  v súvislosti s realizovanou  stavbou  „Obytný súbor  Kubrá“, ktorá sa napája na 

jestvujúcu komunikáciu Ul. Kubranská. Predmetnou kúpou si Mesto Trenčín vysporiada 

pozemok pod  stavebným  objektom  SO -  02   Komunikácie   a  spevnené plochy – 2.časť 

stavby a pod časťou stavebného objektu „SO 09 Verejné osvetlenie“. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 749 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

     

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e 

zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou 

stavby „Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“, na 

pozemkoch v k.ú. Opatová, novovytvorená C-KN parc.č. 3998/3 zastavaná  plocha a 

nádvorie o výmere 1166 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 3999/3 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 85 m2,  novovytvorená C-KN parc.č. 4000/4 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1029 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 4000/5   zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 93 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 4006/2   zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 324 m2,  všetky odčlenené   geometrickým   plánom č. 44566727-

031/2020 zo dňa 05.05.2020  z pôvodných parciel C-KN parc.č. 3998, C-KN parc.č. 3999, C-

KN parc.č. 4000 a C-KN parc.č. 4006, evidovaných na LV č. 2932 ako vlastník Mesto 

Trenčín, v podiele 1/1-ina.    

Vecné bremeno sa zriaďuje na novovytvorených pozemkoch v celom rozsahu v prospech 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
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Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na vyššie 

uvedených  nehnuteľnostiach: 

 

- umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová 

- Trenčín“, 

- prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 

,,Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín" a za 

tým účelom strpieť právo na prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 

oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov ním určenej organizácie.  

 

Výška jednorazovej odplaty predstavuje sumu  674,25 €.  

 

Odôvodnenie: 

       Dňa 03.01.2017 bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena č. 87/2016 medzi Mestom Trenčín ako budúcim povinným z vecného bremena a 

Trenčianskym samosprávnym krajom ako budúcim oprávneným z vecného bremena. 

V zmysle  Článku 2, bod č. 1  tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že jednorazová odplata 

za zriadenie vecného bremena  bude vo výške 0,25 €/m2. Zmluvné strany sa zaviazali, že po 

vydaní kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu uzatvoria riadnu zmluvu o zriadení 

vecných bremien v súlade s geometrickým plánom na budúce zaťažené pozemky. Celková 

výmera zaťažených pozemkov predstavuje výmeru 2697 m2. Užívanie predmetnej stavby bolo 

povolené kolaudačným rozhodnutím špeciálneho stavebného úradu Mesto Nemšová, 

vydaným pod č.: OV/438/2020-3/PR-1264/2020  zo  dňa  22.05.2020, ktoré  nadobudlo  

právoplatnosť dňa  28.05.2020. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

bol schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, uznesením č. 535/2020 

zo zasadnutia, konaného 28.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 750 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č.2372.   

         

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

 zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou 

„Prístavba a nadstavba administratívno-technologického centra FSH Trenčín“, „SO 

vodovodná prípojka“, na pozemkoch v priemyselnom parku,  v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 

815/63, C-KN par.č. 815/85, C-KN parc.č.815/84 zapísaných na LV č.2247 vo vlastníctve 

Mesta Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 

geometrickým plánom č. 96/2020 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 5 m2, v prospech 

vlastníka pozemkov C-KN parc.č. 801/29, C-KN parc.č. 801/485, C-KN parc.č. 801/506 a C-

KN parc.č. 801/557 zapísaných na LV č.2372 v k.ú. Záblatie (vlastník Ing. Peter Kútny) in 

rem, (investor: Facility, s.r.o.) 
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Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností 

strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach: 

- zriadenie a existenciu inžinierskej siete – „SO vodovodná prípojka“ oprávneného 

z vecného bremena, jej ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukciu tohto zariadenia a jej odstránenie, a to v rozsahu vymedzenom v GP č. 

96/2020 

- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným  

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 276/2020 

vyhotoveným Ing. Igorom Ištokom a predstavuje sumu 42,- €   

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Facility, s.r.o., ako investor stavby, požiadala Mesto Trenčín o zriadenie 

odplatného vecného bremena v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č. 2372, a to 

v súvislosti s realizáciou stavby „Prístavba a nadstavba administratívno-technologického 

centra FSH Trenčín“, „SO vodovodná prípojka“, na pozemkoch v priemyselnom parku,  v 

k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/63, C-KN parc.č. 815/85, C-KN parc.č.815/84 zapísaných na 

LV č.2247 vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah a priebeh vecného 

bremena je vyznačený geometrickým plánom č. 96/2020 a vzťahuje sa na časť pozemkov 

o výmere 5 m2. 

Zmluva o zriadení odplatného vecného bremena sa zriaďuje medzi Mestom Trenčín 

ako povinným z vecného bremena a Ing. Petrom Kútnym ako oprávneným z vecného 

bremena.  

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 751 

k Návrhu na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta 

Trenčín  v prospech LUTRANS-REAL, spol. s r.o.     

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

           zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou 

„Distribučné centrum SPS Trenčín“  - SO 05.1 Vodovodná prípojka, SO 07.1 pripojovací 

STL plynovod, SO 06.1 prípojka splaškovej kanalizácie, SO 06.3 Prípojka dažďovej 

kanalizácie, na pozemkoch v priemyselnom parku,  v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 815/63, C-

KN par.č. 815/65, C-KN parc.č.815/64 zapísaných na LV č.2247 vo vlastníctve Mesta 

Trenčín v podiele 1/1, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým 

plánom č. 17905095-045-20 a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 36 m2, v prospech 

oprávneného z vecného bremena LUTRANS-REAL, spol. s r.o. 

 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností 

strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach: 
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- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – SO 05.1 Vodovodná prípojka, SO 07.1 

pripojovací STL plynovod, SO 06.1 prípojka splaškovej kanalizácie, SO 06.3 Prípojka 

dažďovej kanalizácie oprávneného z vecného bremena, ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu týchto zariadení a ich 

odstránenie, a to v rozsahu vymedzenom v GP č. 17905095-045-20 

- vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným  

 

Výška jednorazovej odplaty bola stanovená Znaleckým posudkom č. 29/2020 

vyhotoveným Ing. Miroslavom Margušom a predstavuje sumu 270,- €. 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť LUTRANS-REAL, spol. s r.o., ako investor stavby, požiadala Mesto 

Trenčín o zriadenie odplatného vecného bremena, a to v súvislosti s realizáciou stavby 

„Distribučné centrum SPS Trenčín“ - SO 05.1 Vodovodná prípojka, SO 07.1 pripojovací 

STL plynovod, SO 06.1 prípojka splaškovej kanalizácie, SO 06.3 Prípojka dažďovej 

kanalizácie, na pozemkoch v priemyselnom parku, v k.ú. Záblatie.  Rozsah a priebeh vecného 

bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje na časť pozemkov o výmere 36 m2.  

Zmluva o zriadení odplatného vecného bremena sa zriaďuje medzi Mestom Trenčín 

ako povinným z vecného bremena a LUTRANS-REAL, spol. s r.o. ako oprávneným 

z vecného bremena.  

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 752 

k Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnom majetku  Mesta Trenčín  v prospech Miroslav Palček.   

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so 

stavbou „Rodinný dom - novostavba“, SO prípojka plynu, v k.ú. Trenčín, Ul. Nad tehelňou, 

predmetom ktorej bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech 

budúceho oprávneného Miroslav Palček, na pozemku C-KN parc.č. 3487/13, predbežný 

rozsah a priebeh vecného bremena v zmysle pracovnej verzie geometrického plánu 

predstavuje 14 m2. 

 

Budúce vecné bremeno bude spočívať v povinnosti Budúceho povinného ako vlastníka 

zaťaženej nehnuteľnosti strpieť: 

- zriadenie, uloženie a existenciu inžinierskych sietí,  

- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom  oprávneným 

za podmienok: 

- rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po 

zrealizovaní stavby, geometrický plán zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 
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- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, 

znalecký posudok zabezpečí na vlastné náklady budúci oprávnený, 

- zriadenie budúceho vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, za 

odplatu určenú znaleckým posudkom schváli Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. 

- budúci oprávnený vyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena písomne najneskôr do uplynutia 6 mesiacov po dni nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie plánovanej stavby. 

 

Odôvodnenie:  

Miroslav Palček ako investor stavby „Rodinný dom - novostavba“, požiadal Mesto 

Trenčín o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na zriadenie, 

uloženie a existenciu inžinierskej siete – SO prípojka plynu, ktorá sa bude nachádzať 

v pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín. Po nadobudnutí právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia na predmetnú stavbu, investor vyzve budúceho povinného z vecného bremena na 

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena. Podmienky uzatvorenia Zmluvy o zriadení 

vecného bremena podliehajú schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 753 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 37/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu Mesta Trenčín. 

              

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 37/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

                   Príloha  

 

Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 37/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín  
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V článku 10 sa v ods. 3 za písm. m) vkladá nové písm. n), ktoré znie:  

„n) Príloha č. 9d: Tlačivo „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín pre oblasť školstvo, 

výchova a vzdelávanie“ 

 

2. V článku 10 sa pôvodný ods. 3 písm. n) označuje ako ods. 3 písm. o).  

 

3. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 14, ktorý znie:  

„14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 37/2020 ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 16.12.2020 a nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 

 

4. Príloha č. 5 Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti 

školstva, výchovy a vzdelávania znie:  

 

„Príloha č. 5 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  

na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

1. Mesto Trenčín na návrh komisie školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

(ďalej len „komisia“) môže poskytnúť̌ dotácie na financovanie projektov v príslušnom 

rozpočtovom roku v nasledovných oblastiach:  

a) voľnočasové a mimoškolské́ aktivity detí a mládeže, 

b) inovačné metódy v práci s deťmi i dospelými, 

c) projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania,  

d) vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, umenia, vedy a výskumu 

g) vzdelávanie s cieľom pomôcť̌ ľudom uplatniť̌ sa na trhu práce, 

i) aktivity v oblasti prevencie závislosti, pred násilím a kriminalitou a iných sociálno - 

patologických javov, 

j) organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí́ v Trenčíne.  

2. Dotáciu na účely podľa ods. 1 možno poskytnúť̌ právnickej osobe a fyzickej osobe – 

podnikateľovi, ktorí́ majú́ sídlo alebo trvalý́ pobyt na území́ mesta alebo pôsobia a 

vykonávajú́ činnosť̌ na území́ mesta alebo poskytujú́ služby obyvateľom mesta.  

3. Organizačným a administratívnym garantom všetkých úkonov spojených s poskytovaním 

dotácií v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Trenčín, je útvar školstva 

Mestského úradu v Trenčíne.  
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Článok 2 

Všeobecné kritériá poskytovania dotácií 

1. Dotácia na projekty sa môže poskytnúť̌ len na základe elektronickej žiadosti na každý́ 

projekt zvlášť̌, ktorú́ žiadateľ̌ vyplní́ na predpísanom elektronickom formulári nachádzajúcom 

sa v systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle (príloha č. 9d).  

2.Termíny na odovzdávanie projektov na podporu aktivít v oblasti školstva, výchovy a 

vzdelávania zverejní mesto na svojej webovej stránke.  

 

Článok 3 

Špecifické́ kritériá poskytovania dotácií́ 

1. Predložené žiadosti a výšku finančnej dotácie jednotlivých projektov posúdi komisia podľa 

kritérií́ stanovených v ods. 4 tohto článku.  

2. Poskytnutie dotácie nevylučuje možnosť̌ poskytnutia dotácie tomu istému žiadateľovi na 

ďalšie realizačné́ projekty a aktivity, ak nejde o pokrytie nákladov toho istého zámeru.  

3. Maximálny počet bodov, ktoré́ môže dosiahnuť̌ žiadosť̌ o poskytnutie dotácie pre oblasť̌ 

školstva, výchovy a vzdelávania je 40 bodov. Na to, aby mohol žiadateľ̌ o dotáciu získať̌ 

dotáciu v zmysle tejto prílohy VZN, musí́ byť jeho žiadosť̌ úspešná – t. z. jeho žiadosť̌ o 

dotáciu musí́ získať̌ min. 25 bodov (počet bodov žiadosti sa určí tak, že sa spočíta počet 

bodov žiadosti získaný́ od všetkých členov komisie a vydelí́ sa počtom členov komisie, ktorí ́

hodnotili žiadosť̌)  

4. Pri posudzovaní́ žiadosti sú́ rozhodujúce nasledujúce špecifické́ kritériá s bodovou 

hodnotou: 

a) Profil žiadateľa (predchádzajúce aktivity žiadateľa v danej oblasti, schopnosť̌ žiadateľa 

zrealizovať̌ projekt, správne vyúčtovanie predchádzajúcich projektov) - max 5 bodov 

b) Vhodnosť̌ jednotlivých aktivít a cieľov v súlade so vzťahom k školstvu, výchove a 

vzdelávaniu - max 10 bodov 

c) Udržateľnosť̌ projektu (dlhodobá udržateľnosť očakávaných výsledkov projektu) - max 10 

bodov 

d) Prínos projektu (príspevok projektu k zlepšeniu situácie v meste v danej oblasti, význam  

a dopad výchovného a vzdelávacieho zámeru pre obyvateľov) - max 10 bodov 

e) Oprávnenosť̌ výdavkov, využitie zdrojov a adekvátnosť̌ rozpočtu - max 5 bodov 
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Článok 4 

Podmienky zúčtovania dotácií 

 

1.Za účelné a hospodárne použitie poskytnutej dotácie zodpovedá žiadateľ. 

 

2.Žiadateľ je povinný umožniť poverenému zástupcovi mesta kontrolu realizácie projektu v 

ktoromkoľvek štádiu. 

 

3.Vyúčtovanie musí obsahovať: 

a) vecné vyhodnotenie projektu zo strany žiadateľa (príloha č.8), 

b) nevyhnutnú dokumentáciu projektu (fotodokumentácia, katalóg, iné propagačné materiály, 

atď.), 

c) finančné zúčtovanie (príloha č.7), 

d) celkovú rekapituláciu finančného zúčtovania vypracovanú na osobitnej prílohe. Jednotlivé 

položky musia byť podložené čitateľnými fotokópiami príslušných účtovných dokladov, 

ktorých originály je prijímateľ dotácie povinný archivovať. Jednotlivé účtovné doklady nesmú 

byť použité pri zúčtovaní príspevkov z iných zdrojov.“ 

 

 

5. Za Prílohu č. 9c sa vkladá nová Príloha č. 9d: Tlačivo „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 

Trenčín pre oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie, ktorá znie: 

 

 

 

„Príloha č. 9d 

 

 

číslo projektu – nevypĺňať 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

                     z rozpočtu mesta Trenčín 

                 oblasť:  Školstvo, výchova a vzdelávanie 

 

 

PROJEKT: 

                     

Názov projektu:  

Trvanie projektu: (dátumy od – do) 

 

Anotácia – krátky a výstižný opis projektu (v maximálne 5 riadkoch popíšte, o čo v projekte 

ide): 
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Názov projektu:  

Trvanie projektu: (dátumy od – do) 

 

 

 

 

 

 

Náklady na projekt (suma sa musí zhodovať s rozpočtom)  

Mesto poskytuje dotácie max. do výšky 70% nákladov na projekt 

Suma požadovaná z rozpočtu 

mesta: 

Suma z iných zdrojov: Celkové náklady na projekt: 

v €: v €: v €: 

v %: v %: v %: 

 

ŽIADATEĽ: 

Názov: 

 

  

(u fyzických osôb podnikateľov meno a priezvisko) 

adresa:  

IČO:   DIČ:   

telefón:   e-mail:   

právna forma:  www:  

aký úrad vás 

registroval: 
  číslo registrácie:  

Štatutárny zástupca 

organizácie: 
  

funkcia v 

organizácii: 
 

telefón:  e-mail:  

Bankové spojenie 

a číslo účtu: 
 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 

Čestne vyhlasujem, že nemám žiadne nevyrovnané záväzky voči mestu Trenčín  a ostatným 

organizáciám, zriadeným mestom Trenčín, ako ani voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam. 

 

 

V Trenčíne, dňa .............................   .....................................................    

......................................................  

pečiatka                           podpis štatutárneho zástupcu 
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INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI 

1.Najvýznamnejšie projekty realizované v uplynulom roku (doterajšia činnosť žiadateľa 

v prospech mesta alebo mládeže): 

........................................................................................................................................................

............ 

........................................................................................................................................................

............ 

........................................................................................................................................................

............ 

........................................................................................................................................................

............ 

  

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE 

1.   Autor projektu: 

 (uveďte aj prípadného spoluautora) 

2.   Spoluorganizátor (ak existuje): 

  

3.   Realizačný tím (ako bude realizačný tím zapojený projektu, zapojenosť občanov a 

dobrovoľníkov do realizácie projektu): 

 

 

 

4.  Cieľová skupina projektu (pre koho je projekt určený): 
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5. Popis projektu (maximálne 1 strana):  

(popíšte, v čom spočíva váš projekt, jeho ciele a aktivity a ako súvisia ciele a aktivity projektu 

so školstvom, výchovou a vzdelávaním. Ak máte k projektu vypracované ďalšie materiály, 

prípadne referencie z minulých ročníkov, priložte ich k žiadosti ako prílohy.) 

 

 

6. Kalendár projektu:  

Popíšte aktivity (aj ich postupy a metódy). Do tabuľky doplňte názvy jednotlivých aktivít 

s predpokladaným začiatkom a koncom realizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov 

aktivity 
Stručný popis aktivity 

Začiatok 

realizácie 

Ukončenie 

realizácie 

Aktivita 1    

Aktivita 2    

Aktivita 3    

Aktivita 4    
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7. Očakávané výsledky projektu, prínos a dopad na zapojenú skupinu 

(aké merateľné výsledky  očakávate – napr. počet divákov, počet účastníkov, ktorí sa 

zúčastňujú aktivít a aký bude dopad projektu na zapojenú skupinu...) 

 

 

 

 

8. Udržateľnosť projektu 

(dlhodobá udržateľnosť očakávaných výsledkov projektu) 

 

 

 

9. Forma prezentácie mesta Trenčín pri poskytnutí príspevku: 

 

 

 

 

10. Personálne a nefinančné vklady do projektu: 

(koľko osôb bude dobrovoľnícky pracovať na projekte, prípadne aké očakávate nefinančné 

príspevky na projekt z vašej strany alebo iných subjektov) 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET PROJEKTU 

Do rozpočtu zahrňte všetky výdavky, ktoré sú potrebné na zrealizovanie projektu. Žiadané 

finančné prostriedky musia byť použité na financovanie tohto projektu, nie na zabezpečenie 

fungovania organizácie či iné výdavky, ktoré nesúvisia priamo s týmto projektom.  

 

Položka Celková 

suma 

(v €) 

Žiadané 

z rozpočtu 

mesta (v €) 

Pokryté z 

iných 

zdrojov (v €) 

A.   Honoráre alebo dohody    

    

    

B.    Prenájom priestorov    

    

    

C.    Ubytovanie    
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D.    Dopravné náklady    

    

    

E.    Propagácia a reklama    

    

    

F.     Materiálové náklady    

    

    

G.    Iné    

    

    

SPOLU    

 

Povinný komentár k rozpočtu a zdôvodnenie položiek rozpočtu 

(v tejto časti vysvetlite jasne, čo znamená konkrétna položka rozpočtu, ku ktorej časti projektu 

sa viaže, ako ste dospeli ku konkrétnej sume pri každej položke rozpočtu, uveďte spôsob 

výpočtu každej položky samostatne, počet jednotiek a jednotkovú cenu) 

Príklady: 

E. Propagácia a reklama: 

     -  100 ks plagátov A2 á 0,50 € ..... 50 € 

F. Materiálové náklady: 

         -  pastelky na detský výtvarný workshop 10 ks á 3,50 € ........ 35 € 

        -  drobné organizačné potreby na beh rozprávkovým lesom (krepový papier, stuhy, visačky).. 

50 € 

 

POVINNÉ PRÍLOHY: 

1.Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie s 

potvrdením o registrácii na Ministerstve vnútra SR, ak tento mesto nemôže získať a overiť v 

informačných systémoch verejnej správy 

2.Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu, ak tento mesto nemôže získať 

a overiť v informačných systémoch verejnej správy 

3.Doklad o pridelení IČO, príp. DIČ, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných 

systémoch verejnej správy  

4.Výročná správa žiadajúcej organizácie za uplynulý rok (ak existuje)“ 

 

 

 

        Mgr. Richard Rybníček 

                          primátor mesta  
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U z n e s e n i e  č. 754 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 38/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady.     

           

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta    Trenčín č.38/2020, ktorým  sa mení  a   

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie   mesta Trenčín č.14/2013 o miestnych  daniach  a 

miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    odpady v zmysle  

predloženého     návrhu, ktorý tvorí  prílohu k tomuto    uzneseniu                     

 

 

 

 

Mesto   Trenčín v súlade  s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení  v  znení  neskorších  predpisov a zákona č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku  za komunálne odpady  a drobné  stavebné  odpady v znení  neskorších  

predpisov 

 

 

v y d á v a 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 38/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a 

drobné  stavebné  odpady sa  mení  nasledovne:  

    

1/ V článku 35 sa mení odst. 1 písm. c) nasledovne: 

 

„c/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona 

 

-fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať pridelenú nádobu na zber 

bioodpadu – rodinné domy*  

 

Komunálny odpad s bio nádobou  

- Rodinný dom bude mať dve nádoby (na komunálny odpad a na bioodpad) 

Minimálny objem 

nádoby KO v litroch 

/ 

frekvencia vývozu 

Sadzba 

poplatku v  

 € / 1 liter KO 

 

Objem nádoby 

BIO 

Sadzba poplatku 

v € / 1 liter BIO 

Poplatok v €/ 1 

rok 

120 litrov / 

1xmesačne 0,020081 

 120 litrov 

35 vývozov ročne 0,01353 85,74  



 31 

120 litrov  / 1x14 

dní 0,020081 

 120 litrov 

35 vývozov ročne 0,01353 119,47 

120 litrov / 1 x 

týždenne 0,020081 

 120 litrov 

35 vývozov ročne 0,01353 182,13 

240 litrov / 1 x 

týždenne 0,018878 

 120 litrov 

35 vývozov ročne 0,01243 292,42 

240 litrov / 2 x 

týždenne 0,018878 

 120 litrov 

35 vývozov ročne 0,01243 528,02 

 

 

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v 

platnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trenčín.“  

 

 

2/ V článku 35 sa mení odst. 1 písm. d) nasledovne: 

„ d/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1  

písm. a/, § 78 ods. 4 zákona 

 - fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 

území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a bude využívať vlastný 

kompostovací zásobník – rodinné domy  

 

Komunálny odpad bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom 

 

 - Rodinný dom bude mať iba nádobu na komunálny odpad, pričom bude využívať vlastný 

kompostovací zásobník. Občan je povinný doložiť správcovi dane podpísané čestné 

prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity. Vzor 

čestného prehlásenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN v prílohe č. 7. 

 

Minimálny objem nádoby KO 

v litroch / frekvencia vývozu 

Sadzba poplatku v € / 1 

liter KO Poplatok v € / 1 rok 

120 litrov /  1x mesačne 0,020081 28,91 

120 litrov /  1x14 dní 0,020081 62,65 

120 litrov / 1x týždenne 0,020081 125,30 

240 litrov / 1x týždenne 0,018878 235,59 

240 litrov / 2x týždenne 0,018878 471,19 

 

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v 

platnom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Trenčín.  

 

*Rodinným domom rozumieme budovu určenú predovšetkým na rodinné bývanie so 

samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 

podlažia a podkrovie. (zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) , § 43b).“ 
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3/ V článku 35 sa mení odst. 1 písm. e) nasledovne: 

„e/ sadzba pre bionádoby 

 

Objem nádoby BIO 

Sadzba poplatku  

v € / 1 liter BIO 

Poplatok 

v € / 1 rok 

120 litrov, 35 vývozov ročne 0,01353 56,82 

240 litrov, 35 vývozov ročne 0,01243 104,41  

120 litrové vrecia  0,01925 2,31€ / 1 vrece 

 

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín 

ako doplnkový vývoz. Systém zberu bioodpadu na adrese nahlásený do 31.12. 

predchádzajúceho zdaňovacieho  obdobia je pre nasledujúci kalendárny rok záväzný. Žiadosti 

o zmenu vývozu bioodpadu na adrese podané poplatníkom počas kalendárneho roka budú 

účinné k 1.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Vývoz vriec sa bude uskutočňovať v 

súlade s harmonogramom vývozov bioodpadov.“ 

 

4/ V článku 37 sa mení odst. 3 nasledovne: 

 

„3. Poplatníci  preukazujú  správcovi  dane,  že využívajú   množstvový  zber a  poplatok  

platia  spôsobom  ustanoveným správcom dane   nasledovne: 

 

a/ poplatníci - fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelia  v zmysle  § 77 ods.2 písm. a/, 

b/, c/ zákona  predložia  správcovi   dane : 

-  vyplnené  tlačivo  Využívania  a vyúčtovania    množstvového  zberu  v zmysle  prílohy  č.3 

tohto  VZN 

          

b/ poplatníci - fyzické osoby v zmysle § 77 ods.2 písm.a/ zákona v prípade, ak  sa jedná  

o nehnuteľnosť  v spoluvlastníctve    viacerých  spoluvlastníkov , alebo  ak  ide  o bytový   

dom  predložia   správcovi  dane :  

         

ba/ - vyplnené  tlačivo  Využívanie  a vyúčtovanie   množstvového  zberu  v zmysle      

prílohy  č. 6  tohto  VZN,        prostredníctvom  zástupcu alebo  správcu   určeného  

spoluvlastníkmi bytového  domu.  Spoluvlastníci sú  povinní   uviesť všetky  údaje v zmysle 

predmetného  tlačiva .      

      

bb/ - písomný  súhlas   správcu   alebo  zástupcu ,že poplatok od  poplatníka v ustanovenej  

výške vyberá  a za    vybraný  poplatok    ručí  

 

 

V prípade,  že   poplatníci   nepreukážu   správcovi  dane   do  31.1.bežného  zdaňovacieho   

obdobia   ustanovený  spôsob  využívania  množstvového  zberu , správca   dane vyrubí  

poplatkovú  povinnosť rozhodnutím.  

Poplatníci   využívajúci  množstvový  zber z poplatku  za KO a DSO si v zmysle   tohto  VZN  

nemôžu    uplatniť   zníženie   alebo  odpustenie poplatku za  KO a DSO.“ 

 

 

5/ V článku 37 sa mení odst. 6 nasledovne: 

 

„6.  Zmenu  a  ukončenie využívania  množstvového  zberu sú poplatníci  uvedení v § 77 ods. 

2 zákona   povinní realizovať ku  dňu  zmeny  a  ukončeniu vývozu zberných  nádob,  
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prostredníctvom  tlačiva Využívanie  a vyúčtovanie   množstvového  zberu za KO a DSO. Pri 

ukončení využívania  množstvového  zberu je  poplatník  povinný predložiť doklad 

preukazujúci zánik  oprávnenia   užívať  nehnuteľnosť. V priebehu  zdaňovacieho obdobia sa 

môže uskutočniť na jednej  adrese umiestnenia  zbernej nádoby  len jedna zmena vývozu. 

 

Vznik, zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci využívajúci 

množstvový zber v rodinnom dome povinní realizovať na tlačive Návratka, príloha č. 8.  

V priebehu zdaňovacieho obdobia je možné na jednej adrese umiestnenia zbernej nádoby na 

KO realizovať len jednu zmenu vývozu KO. Systém zberu bioodpadu na adrese nahlásený do 

31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho  obdobia je pre nasledujúci kalendárny rok záväzný. 

Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese podané poplatníkom počas kalendárneho roka 

budú účinné k 1.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. V roku 2021 bude možné nahlásiť 

zmenu systému zberu bioodpadu pre zdaňovacie obdobie roku 2021 do 15.01.2021.“  

 

 

6/ V článku 38 sa mení odst. 2 nasledovne: 

 

„2.    V prípade   využívania   množstvového  zberu   je  poplatok   splatný   v lehote určenej 

správcom a  vo  výške stanovenej  v predmetnom určení poplatku. V prípade  uzatvorenia  

dohody o   Využívaní  a vyúčtovaní  množstvového  zberu   za  KO  a DSO    poplatok určený  

po  lehote  splatnosti  je  splatný  do   15    dní   odo  dňa  doručenia  určenia  poplatku za  KO 

a DSO .“ 

 

 

7/ V článku 40 sa mení odst. 2 nasledovne: 

 

„2. Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 83 ods.2 zákona, že zníži  poplatok v bežnom  

zdaňovacom   období   

     

      a)  o 6  eur   fyzickej  osobe v hmotnej  núdzi platiacej paušálny poplatok podľa čl. 35 ods.1 

písm.a/ VZN, pričom  dokladom   preukazujúcim   dôvod   zníženia  poplatku  je 

rozhodnutie  úradu  práce,  sociálnych   vecí   a rodiny  o priznaní  dávky  a príspevkov  

pomoci  v hmotnej  núdzi „ 

 

 

8/ V článku 41 sa  dopĺňa nový odsek 16, ktorý znie: 

 

„16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.38/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne dňa 16.12.2020 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

9/ Príloha č.2 znie: 
 

 
Príloha č.2 

       
                                                           MESTO  TRENČÍN 

OZNÁMENIE  K  POPLATKU  ZA  KO A DSO  NA ROK 20 . . . 

Číslo rozhodnutia           

  

 

       FO 

 
Meno podávajúceho: ..............................................................................rodné číslo:........................... 
 
Adresa trvalého pobytu:......................................................................... 
 
Korešpondenčná adresa: .................................................................................................................... 
 
Oprávnenie užívať nehnuteľnosť  na adrese .......................................................................................... 
 
                                                                     vznik  ................................................ zánik ........................ 
                     
 Žiadam * : 
 
 a/  odpustenie poplatku z dôvodu   
 

  že  sa  viac  ako 90 dní v zdaňovacom  období   nezdržiavam na území  mesta   
 

1- ..........................................................................................počet dní.............................. 
 

2- ..........................................................................................počet dní.............................. 
 

3- ..........................................................................................počet dní............................. 
 

4- ..........................................................................................počet dní............................. 
    b/  iné  
        

 Iné ......................................................................................................................................... 
      
 ................................................................................................................................................................ 
  
 ................................................................................................................................................................ 
 
   c/ rôzne 
 

 Zlúčenie rozhodnutia     ......................................................................................................... 
 
 Rozdelenie rozhodnutia    ...................................................................................................... 

 
                                

  d/ vzniknutý  preplatok:     
 

 započítať do ďalšieho zdaňovacieho  obdobia           
      

 vrátiť na číslo účtu.................................................................................................................  
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        * uviesť meno osoby, za ktorú sa žiada  a priložiť  doklad preukazujúci  nárok na  
odpustenie   poplatku  
 
        V Trenčíne, dňa ............................... 
                                                                                                                                                                    
                                                                                           ............................................. 
                                                                                                               podpis poplatníka  
 

 
Spracovanie osobných údajov žiadateľa 

Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s nakladaním s odpadmi na území mesta Trenčín. Doba platnosti 
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po 
dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej 
nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať 
proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného 
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 
Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, 
osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mail  oou@trencin.sk , zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete na 
 webovej stránke www.trencin.sk. 

 
 

 
 
10/ Príloha č.3 znie: 
 

Príloha č.3  
                                                                                                                     podať v dvoch origináloch 
                                                                                   MESTO  TRENČÍN 
  
 

Mesto ( adresa sídla ) 
Mesto Trenčín 
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

IČO: 00312037 
DIČ: 2021079995 

 

I. poplatník   /  správca, zástupca                                                                          služobný telefón: 

            PO                    /                   FO 
   Obchodné meno        /    Meno a 
priezvisko 

 

   Sídlo firmy                /       Adresa  

   IČO                           /      Rodné číslo                                                          

                    Celkový  počet osôb      
 
 
 

                                                                         

 v prevádzke*               /       
v nehnuteľností 

                                                              

* uviesť aj  počet miest  na  poskytovanie služieb 
 

Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné  
odpady - VS . . . . . . . . . . 

                                                   

 Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení  neskorších  predpisov,  VZN Mesta Trenčín č.14/2013 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

uzatvára  poplatník  a Mesto  Trenčín  dohodu  o 

 

 

vývoze* zmene vývozu* ukončení  vývozu* 

 

* nehodiace  sa preškrknite 

mailto:oou@trencin.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.trencin.sk/


 36 

 

 

zberných   nádob   využívaných  pre účely množstvového  zberu   komunálnych  odpadov  a drobných  

stavebných  odpadov   na území   Mesta Trenčín  nasledovne:  

 

 

Adresa  

umiestnenia* 

zbernej  nádoby 
 

Objem* 

zbernej     

nádoby 
 

Počet* 

nádob 

Frekvencia* 

vývozu 

Sadzba** 

poplatku 

v  € /l 

Počet** 

vývozov 

Výška** 

poplatku 

Celková** 

výška 

poplatku 

        

        

        

        

        

        

        

        

       SPOLU - - - - - -  

* vypĺňa poplatník  - väčší počet prevádzok  uviesť v  prílohe                           ** vypĺňa  správca dane 

                

V Trenčíne  dňa ...........................                                                                                       

Dňa................................. 

 

 

......................................................                                                                                        

.......................................... 

            správca  dane                                                                                                  poplatník 

 
 

 

Spracovanie osobných údajov žiadateľa 

Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s nakladaním s odpadmi na území mesta Trenčín. Doba platnosti 
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po 
dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej 
nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať 
proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného 
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 
Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, 
osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mail  oou@trencin.sk , zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete na 
 webovej stránke www.trencin.sk. 

 
11/ Príloha č.6 znie: 

Príloha č.6  
                                                                                                                     podať v dvoch origináloch 
                                                                                MESTO  TRENČÍN 
 

Mesto( adresa sídla 
) 

Mesto Trenčín 
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

IČO: 00312037 
DIČ: 2021079995 

 

   I. poplatník   -  správca, zástupca                                                             služobný telefón:    
   Meno a priezvisko  - obchodný  
názov 

 

    Adresa   

    Rodné  číslo  - IČO                                                          

   Celkový  počet  osôb   

  

mailto:oou@trencin.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.trencin.sk/
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p.č. Poplatníci 
-vlastníci 
 meno, 

priezvisko, 

Poplatníci-
užívatelia 

meno,priezvisko 

Dátum 
nar. 

Trvale  
bytom  

č. bytu Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné  
odpady - VS  . . . . . . . . . . .  

                                                   

 Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení  neskorších  predpisov,  VZN Mesta Trenčín č.14/2013 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

uzatvárajú poplatníci bytového domu prostredníctvom správcu, zástupcu a Mesto Trenčín          dohodu o 

 

 

vývoze* zmene vývozu* ukončení  vývozu* 

* nehodiace  sa preškrknite 
 

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných  

stavebných odpadov na území Mesta Trenčín nasledovne:  

 

 

Adresa  

umiestnenia* 

zbernej   nádoby 

 

Objem* 

zbernej     

nádoby 

 

Počet* 

nádob 
Frekvencia* 

vývozu 
Sadzba** 

poplatku 

v  € /l 

Počet** 

vývozov 
Výška** 

poplatku 
Celková** 

výška 

poplatku 

        

        

        

       SPOLU - - - - - -  

                                                                                                                            ** vypĺňa správca  dane  

                           

V Trenčíne  dňa ...........................                                                                              Dňa   ................................. 

 

......................................................                                                                               

................................................. 

          správca   dane                                                                                    poplatník-správca, zástupca 
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Spracovanie osobných údajov žiadateľa 

Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s nakladaním s odpadmi na území mesta Trenčín. Doba platnosti 
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po 
dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej 
nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať 
proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného 
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 
Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, 
osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mail  oou@trencin.sk , zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete na 
 webovej stránke www.trencin.sk. 

 
  

 
 

 
12/ Príloha č.7 znie: 

 
 

Príloha č.7 
 

 
 

Vypĺňať iba v prípade, ak nemáte záujem o bio nádobu a máte svoj vlastný kompostovací zásobník ! 
 

Čestné prehlásenie 
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka 
 
 

Dolupodpísaný/á ......................................................................................................................... ,  

Rodné číslo: .......................................... ,  

Trvale bytom ................................................................................................................................ ,  

Adresa umiestnenia kompostovacieho zásobníka.........................................................................., 

Kompostovací zásobník v objeme .......... litrov,  pozemok pre údržbu zelene vo výmere ............ m² 

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti 
uvedených v návratke, ktorých som zástupcom, že: 
» na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka riadne kompostujeme všetok biologicky rozložiteľný 
odpad z našej domácnosti vo vlastnom kompostovacom zásobníku. 
 
» som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne 
zisťovanie za účelom preverenia  a zistenia skutočností potrebných na svoje účely. 

mailto:oou@trencin.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.trencin.sk/
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» je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je 
zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá 
skutkovú podstatu priestupku v zmysle § 115 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty  pre  
fyzickú osobu je stanovená do výšky 1.500€. 
 
» v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať 
likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby.  
 
» toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho 
aktualizovať do 30 dní. 
 
Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.  

 

Dátum:         Podpis:  

Spracovanie osobných údajov žiadateľa 

Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s nakladaním s odpadmi na území mesta Trenčín. Doba platnosti 
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po 
dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej 
nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať 
proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného 
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 
Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, 
osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mail  oou@trencin.sk , zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete na 
 webovej stránke www.trencin.sk. 
 1/1 

 
 
 
13/ Príloha č.8 znie: 
                                                                                                                                            Príloha č. 8 

 
 
 
 

 
                                                                              
 
 
 

N Á V R A T K A 
k  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rodinné domy 

 
 

VZNIK ZMENA ZÁNIK 

      * nehodiace  sa  preškrtnite 
 
Priezvisko, meno, titul:   ..................................................................      rodné číslo: ................................. 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................... 

Korešpondenčná adresa: .......................................................................................................................... 

mailto:oou@trencin.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.trencin.sk/
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V prípade, ak domácnosť nepožaduje bionádobu a má vlastný kompostovací zásobník, je potrebné 
vypísať aj Čestné prehlásenie!    
 

adresa umiestnenia nádoby počet 

poplatníkov  

v 

domácnosti 

objem nádoby 

KO 

x frekvencia 

vývozu 

 

BIO nádoba  

 

kompostovací 

zásobník  

s čestným 

prehlásením 

   ÁNO/NIE ÁNO/NIE 

     

     

     

Do množstvového zberu v tejto domácnosti sú zahrnuté tieto osoby. Priezvisko, meno a rodné číslo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

Dátum:  ..............................................    Podpis: ................................................ 

 

Spracovanie osobných údajov žiadateľa 

Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s nakladaním s odpadmi na území mesta Trenčín. Doba platnosti 
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po 
dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej 
nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať 
proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného 
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 
Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, 
osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mail  oou@trencin.sk , zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete na 
 webovej stránke www.trencin.sk. 

. 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček 

      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oou@trencin.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.trencin.sk/
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U z n e s e n i e  č. 755 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 39/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás 

na území mesta Trenčín. 

              

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 39/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás 

na území mesta Trenčín, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 39/2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach 

zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 

(Návrh znenia VZN č. 39/2020) 
  

 

Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 39/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území 

mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás  

na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 16 sa odsek 3 nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„3. Prechodné ustanovenia v súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19: 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o povolenie prevádzky tejto letnej terasy, t.j. 

o povolenie zvláštneho užívania pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy 

a to najdlhšie však do 31.03.2021. Obmedzenia týkajúce sa vzhľadu terasy určené v tomto 

VZN sa na takto povolenú terasu nevzťahujú. Letná terasa musí spĺňať platné opatrenia na 

úseku ochrany verejného zdravia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 týkajúce 

sa prevádzky takýchto terás. Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých 

platných opatrení na úseku ochrany verejného zdravia prijatých na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19, najmä dodržiavať rozostupy medzi sedením na terase, upozorňovať 

na povinné nosenie rúšok mimo času konzumácie jedál alebo nápojov. Podozrenie z 
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porušenia dodržiavania opatrení na úseku ochrany verejného zdravia prijatých na 

zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prevádzkovateľom Mesto Trenčín oznámi 

príslušným orgánom a zároveň vykoná kroky smerujúce k obmedzeniu prevádzky takejto 

letnej terasy. Povolením umiestnenia a prevádzkovania letnej terasy podľa tohto 

ustanovenia nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa  podať žiadosť podľa článku 7 

tohto VZN na povolenie umiestnenia a prevádzky letnej terasy od 01.04.2020.“ 

 

 

2. V článku 16  sa dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:  

 

„9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 39/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania terás  na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne dňa 16.12.2020  a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta.“ 
 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 756 

k Návrhu Plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Mesta  Trenčín na 1. 

polrok 2021.    

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. polrok 2021. 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 757 

k Návrhu Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 

2021.      

        

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2021.    
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U z n e s e n i e  č. 758 

k Vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1. v y h l a s u j e 

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň 27.01.2021, za deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín. 

 

 

2. u r č u j e 

 

 a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

Mesta Trenčín: 

- kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 

b) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä : 

 - osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné 

údaje (e-mail, telefónne číslo), 

 

c) ostatné náležitosti:  

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1)  

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu 

o  dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný životopis, 

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Trenčín zašlú alebo doručia svoje písomné 

prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

najneskôr  13.01.2021 do 15.00 h do podateľne Mesta Trenčín - Mestského úradu v Trenčíne, 

Mierové nám. č 2, 911 64 Trenčín. 

 

 

3. s c h v a ľ u j e 

 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

a) tajným hlasovaním, 

b) verejným hlasovaním, 

pričom konkrétna forma hlasovania bude určená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne v deň 

konania voľby hlavného kontrolóra.  

 

 

4. s c h v a ľ u j e 

 

dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra Mesta Trenčín v trvaní 5 minút. 

Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska). 
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5. u r č u j e 

 

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok 

 

 

6. s p l n o m o c ň u j e 

 

primátora Mesta Trenčín vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí 

doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

 

 

7. ž i a d a 

 

prednostu mestského úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby 

hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v termíne do 

16.12.2020. 

 

 

 
Príloha č. 1 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
 
K vyžiadaniu výpisu z registra trestov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra z dôvodu vyhlásenia 
voľby Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín poskytujem Mestu Trenčín nasledovné údaje: 
 
Meno žiadateľa: ..................................... Priezvisko žiadateľa: ................................................ 
Rodné priezvisko: ................................................... 
Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne 
prezývka žiadateľa: .................................................................................................................... 
Dátum narodenia: ............................................ Rodné číslo: ....................................................... 
Miesto narodenia: .......................................... Okres narodenia v SR: ....................................... 
Pohlavie: ................... Číslo občianskeho preukazu alebo pasu: ................................................ 
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................... 
Štátne občianstvo: ............................................. Štát narodenia: ................................................ 
Meno matky: .................................................. Priezvisko matky: ................................................ 
Rodné priezvisko matky: ............................................................................................................... 
Meno otca: ...........................................             Priezvisko otca: .................................................. 
Rodné priezvisko otca: ................................................................................................................ 
 
V ............................................................ 
 
Dňa: ........................................................ 
 
 
.................................................................... 
(meno a priezvisko žiadateľa) 
 
 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov – kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

Prevádzkovateľ Mesto Trenčín, Mierové nám.2, 911 64 Trenčín , 032/6504 111 

Zodpovedná osoba za ochranu 

osobných údajov – kontakt 

zodpovednaosoba@somi.sk , tel.: +421 48 4146 759 

mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
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Práva dotknutej osoby 

právo na prístup k osobným údajom áno 

právo na opravu osobných údajov áno 

právo na vymazanie osobných údajov nie 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno 

právo na prenosnosť osobných údajov nie 

právo namietať spracúvanie osobných údajov áno 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno 

Informácie o spracúvaných osobných údajoch 

účel spracúvania vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti a zaradenie do 

zoznamu uchádzačov pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

právny základ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c, 18a zákona č.369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení 

doba uchovávania počas trvania voľby a ďalšie 3 mesiace po jej ukončení; po skončení doby 

uchovávania budú osobné údaje zlikvidované alebo, v prípade uzavretia pracovnej 

zmluvy, budú využívané na pracovnoprávne účely 

príjemcovia prevádzkovateľ, poslanci MsZ, členovia komisie pre posúdenie splnenia náležitostí 

prenos do tretej krajiny nebude 

automatizované individuálne 
rozhodovanie vrátane profilovania  

nebude vykonávané 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje 

používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak 

ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si 
myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, 

aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás 
získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. 

Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o 
prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa 

Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste 
jednou zo zmluvných strán.  

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme 
presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo 

nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
  

Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.trencin.sk 

 

 

Schválený pozmeňujúci návrh je už zapracovaný v texte uznesenia.  

 

 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
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U z n e s e n i e  č. 759 

k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatku č. 26 ku Zmluve o zabezpečení služieb v 

oblasti odpadového hospodárstva zo dňa 23.11.2005 medzi Mestom Trenčín a Marius 

Pedersen, a.s.      

   

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie dodatku č. 26  ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového 

hospodárstva zo dňa 23.11.2005 medzi Mestom Trenčín a Marius Pedersen, a.s.,  ktorého 

obsahom bude zabezpečenie hygienizácie a transformácie biologicky rozložiteľných 

kuchynských odpadov na kompostárni za cenu 23 €/t bez DPH, vývozy 660 l bionádob v cene 

vývozu 4,73 €/ vývoz jednej 660l nádoby bez DPH a umývanie bionádob podľa potreby 

mesta Trenčín v počte min. 120 ks za 1 deň v dohodnutej cene 950 € bez DPH/1 deň. 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 760 

k Návrhu novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín.   

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

nasledovnú novelizáciu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín: 

 

1. Článok 3 ods. 5 písm. b) podpísm. ba) bod 9 sa mení tak, že po zmene znie: 

 

b) Primátor mesta 

ba) schvaľuje:  

 

„9. uzavretie akejkoľvek zmluvy, predmetom ktorej nie je nakladanie s nehnuteľným 

majetkom mesta – najmä zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, nepomenované zmluvy a pod., ktoré 

nie sú výsledkom  aplikácie postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorých 

hodnota je nižšia ako  70.000,- € bez DPH a uzavretie dodatku k takýmto zmluvám ako aj k 

zmluvám, ktoré sú výsledkom aplikácie postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorého hodnota nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo je nižšia ako 70.000,-€ bez 

DPH. Primátor mesta: 

a) minimálne 5 dní pred uzavretím zmluvy alebo dodatku v zmysle tohto bodu, ktorých 

hodnota je vyššia ako 5.000,- € bez DPH, zašle informáciu o zámere uzavrieť túto zmluvu 

alebo dodatok poslancom, pričom v prílohe informácie pre poslancov im zašle text dodatku, 

resp. zmluvy, 

b) najneskôr v deň uzavretia dodatku k zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác,  

ktorého hodnota je vyššia ako 5.000,-€ bez DPH, zašle informáciu o zámere uzavrieť tento 

dodatok poslancom, pričom v prílohe informácie pre poslancov im zašle text dodatku. 
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Hodnotou sa na účely tohto bodu rozumie výlučne rozpočtový výdavok mesta Trenčín.“ 

 

2. V článku 3 ods. 5 písm. b) podpísm. ba) sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie: 

 

b) Primátor mesta 

ba) schvaľuje:  

 

„10. uzavretie akejkoľvek zmluvy, z ktorej plynie príjem do rozpočtu mesta Trenčín, ak 

takýto prípad nie je osobitne upravený v iných ustanoveniach týchto zásad,“ 

 

3. V článku 3 ods. 5 písm. b) podpísm. ba) sa pôvodné body 10., 11., 12. označujú ako body 

11., 12., 13. 

 

4. V článku 3 ods. 5 písm. b) podpísm. ba) sa bod 13 v dôsledku prečíslovania mení tak, že po 

zmene znie: 

 

„13. O každom rozhodnutí primátora mesta o odpustení alebo znížení nedaňovej pohľadávky 

a nedoplatku podľa článku 3 ods. 5 písm. b) podpísm. ba) bod 12. je primátor mesta povinný 

informovať poslancov mestského zastupiteľstva vopred na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, alebo elektronicky emailom.“ 

 

5. V článku 13 sa dopĺňa ods.17, ktorý znie: 

 

„17. Novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín bola schválená 

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2020 uznesením č. ......... a nadobúda 

účinnosť dňom schválenia.“ 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 761 

k Návrhu na novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne a Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín. 

      

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1.  s ch v a ľ u j e 

 

novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu 

 

2 .  s c h v a ľ u j e  
 

novelizáciu Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tomuto uzneseniu. 
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Príloha č. I. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

 

 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Za článkom 8 sa vkladá nový článok 9, ktorý znie: 

 

 

„Článok 9 

Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa zákona č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu 

 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo 

pre územie mesta Trenčín podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného 

podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je možné zasadnutia komisií na základe 

rozhodnutia predsedu komisie, alebo v prípade ak o to požiada nadpolovičná väčšina 

členov komisie realizovať aj online formou videokonferencie prostredníctvom vybraných 

technologických komunikačných prostriedkov (ďalej v tomto článku ako „online 

zasadnutie komisie“).  V prípade, ak sa zasadnutie komisie má konať online, pozvánka na 

zasadnutie komisie musí obsahovať aj odkaz – link určený k internetovému pripojeniu cez 

vybraný technologický prostriedok na online zasadnutie komisie a prostredníctvom 

ktorého sa môže na online zasadnutie komisie pripojiť a zúčastniť sa online zasadnutia 

komisie aj verejnosť. V prípade, ak má byť časť online zasadnutia komisie neverejná, musí 

byť technický komunikačný prostriedok, prostredníctvom ktorého sa online zasadnutie 

komisie uskutočňuje, spôsobilý zabrániť tomu, aby sa na online zasadnutie komisie 

pripojili nepozvané osoby z radov verejnosti (napr. vygenerovaním osobitného odkazu – 

linku na neverejnú časť online zasadnutia komisie).   

 

2. Online zasadnutie komisie sa považuje za riadne zasadnutie komisie. Online zasadnutie 

komisie sa považuje za uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prostredníctvom vybraného 

technologického komunikačného prostriedku pripojená nadpolovičná väčšina všetkých 

členov komisie. Na online zasadnutie komisie a jeho priebeh sa primerane vzťahujú ostatné 

ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.“  

  

2. Pôvodný článok 9 sa označuje ako článok 10. 

 

3. V článku 10 sa dopĺňa nový ods.13, ktorý znie: 
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„13. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bola 

schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2020, uznesením č...........bod ..... 

a nadobúda účinnosť dňom schválenia.“ 

 

 

 

Príloha č. II. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 23 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

novelizáciu Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta  Trenčín 

 

 

Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta  Trenčín sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Za článkom 6 sa vkladá nový článok 7, ktorý znie: 

 

 

 

 

„Článok 7 

Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa zákona č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu 

 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo 

pre územie mesta Trenčín podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného 

podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je možné zasadnutia VMČ na základe 

rozhodnutia predsedu výboru, alebo v prípade ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov 

VMČ realizovať aj online formou videokonferencie prostredníctvom vybraných 

technologických komunikačných prostriedkov (ďalej v tomto článku ako „online 

zasadnutie VMČ“).  V prípade, ak sa zasadnutie VMČ má konať online, pozvánka na 

zasadnutie výboru musí obsahovať aj odkaz – link určený k internetovému pripojeniu cez 

vybraný technologický prostriedok na online zasadnutie VMČ a prostredníctvom ktorého 

sa môže na online zasadnutie VMČ pripojiť a zúčastniť sa online zasadnutia VMČ aj 

verejnosť.  

 

2. Online zasadnutie VMČ sa považuje za riadne zasadnutie VMČ. Online zasadnutie VMČ 

sa považuje za uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prostredníctvom vybraného 

technologického komunikačného prostriedku pripojená nadpolovičná väčšina všetkých 

členov VMČ. Na online zasadnutie VMČ a jeho priebeh sa primerane vzťahujú ostatné 

ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.“  
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2. Pôvodný článok 7 sa označuje ako článok 8. 

 

3. V článku 8 sa dopĺňa nový ods.11, ktorý znie: 

„11. Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín bola 

schválená  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2020, uznesením č.......... bod ...... 

a nadobúda účinnosť dňom schválenia.“ 

 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 762 

k Návrhu zmeny Cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín.    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

  Cenník mestskej hromadnej dopravy Trenčín v znení podľa prílohy č. 1 tohto 

materiálu. 

 

 

 

Cenník mestskej hromadnej dopravy Trenčín, 

 

ktorý stanovuje sadzby cestovného a dovozného mestskej pravidelnej dopravy osôb na území 

mesta Trenčín pre pravidelné autobusové linky, ktoré sú súčasťou zmluvy o výkonoch vo 

verejnom záujme, uzavretej medzi dopravcom a Mestom Trenčín. 

 

 

Článok 1 

Účel cenníka 

 

Účelom tohto cenníka je stanovenie sadzieb cestovného a dovozného za prepravu batožiny, 

psa a detského kočíka za jednotlivú cestu a sadzieb časových predplatných lístkov (vrátane 

DPH), platných pre pravidelné autobusové linky, ktoré nepresahujú územie mesta Trenčín a 

sú predmetom zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, uzavretej medzi dopravcom a 

Mestom Trenčín. 

 

 

Článok 2 

Sadzby cestovného a dovozného 

 

A. Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za prepravu batožiny, psa a detského 

kočíka (vrátane DPH) je: 

 

 

 



 51 

Druh cestovného lístka 
JCL zakúpený 

prostredníctvom DK 

JCL zakúpený 

v hotovosti u vodiča 

základný JCL  0,40 € 0,80 € 

zľavnený JCL – dieťa od 6 

do 16 rokov veku, žiak, 

študent do veku 26 rokov, 

senior, držiteľ preukazu ŤZP 

alebo ŤZP-S (s výnimkou 

cestujúcich na invalidnom 

vozíku a nevidiacich)  

0,25 € 0,50 € 

zľavnený JCL – občan nad 

70 rokov  
0,00 € 0,30 € 

nočné cestovné - JCL na 

nočný spoj  
1,00 € 1,00 € 

prestupný JCL – pri 

prestupe do 40 min.  

70 % z výšky cestovného 

nastaveného na DK 
– 

dovozné – batožina, pes, 

detský kočík bez dieťaťa – 

prázdny  

0,25 € 0,30 € 

 

B. Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane DPH)je: 

 

Druh ČPL 

 
30 dní 90 dní 

základný ČPL  15,00 € 40,00 € 

zľavnený ČPL – dieťa od 6 do 16 

rokov veku, žiak, študent do veku 26 

rokov, senior, držiteľ preukazu ŤZP 

alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich 

na invalidnom vozíku a nevidiacich)  

9,00 € 24,00 € 

 

 

 

Článok 3 

Bezplatná a zľavnená preprava 

 

A. Bezplatná preprava: 

a. deti do dovŕšenia 6. roku veku, 

b. občania nad 70rokov veku – občania SR alebo držitelia povolenia k pobytu cudzincov od 

dovŕšenia 70. roku veku, ktorí majú riadne zaevidovanú jazdu prostredníctvom čipovej karty, 

vydanej dopravcom, 

c. ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku a nevidiaci  

d. sprievodca cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S, invalidný vozík alebo vodiaci 

pes cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 

e. detský kočík s dieťaťom,  

f. príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka 

nepresahuje150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 

cm, 

g. cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov. 
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B.Za zľavnené cestovné sa prepravujú: 

 

a. deti od dovŕšenia 6. roku veku do 16. roku veku, 

b. žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu, študenti vysokých 

škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského 

vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku, 

c. senior od dovŕšenia dôchodkového veku1, 

d. držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 

e.za zľavnené cestovné sa prepravujú aj občania nad 70 rokov veku pri platbe v hotovosti, 

ktorí sú uvedení v osobitnej kategórii cestovných lístkov. 

 

C.Za dovozné sa prepravuje: 

a. zviera s výnimkou vodiaceho psa cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP resp. ŤZP-

S, 

b. príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm, 

c. príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150cm a s priemerom väčším 

ako 10 cm, 

d. príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm.  

 

D. Cestujúcim, ktorí cestujú nočným spojom sa neposkytuje bezplatné, zľavnené a prestupné 

cestovné s výnimkou cestujúcich podľa čl. 3 bod A. písm. g. V nočnom spoji nie je možné 

využiť ČPL. 

 

 

Článok 4 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.Spôsob vybavovania a preukazovanie nároku na zľavy a ostatné podrobné tarifné 

podmienky stanovuje Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne vydaná dopravcom, 

2.tarifa mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne pre jednorazový cestovný lístok mestskej 

autobusovej dopravy v Trenčíne, zakúpený v hotovosti u vodiča, je neprestupná, 

3.tarifa mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne pre jednorazový cestovný lístok, zakúpený 

prostredníctvom ČK, je prestupná podľa článku 2., ods. A., 

4.predaj jednorazových cestovných lístkov, uhrádzaných v hotovosti, sa realizuje vo 

vozidlách mestskej hromadnej dopravy u vodiča, 

5.miesto a spôsob predpredaja ČPL a nabíjanie finančnej čiastky do ČK stanovuje dopravca, 

6.cestujúci, ktorý uhrádza cestovné z ČK, je povinný bezodkladne po nástupe do vozidla, 

realizovať úhradu cestovného na označovacom zariadení, nachádzajúcom sa vo vozidle, 

7.cestujúci, držiteľ ČPL, je povinný bezodkladne po nastúpení do vozidla označiť cestu na 

označovacom zariadení, nachádzajúcom sa vo vozidle, 

8.cestujúci si môže so sebou vziať do vozidla max. tri príručné batožiny, 

9.úhrada za cestovné pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom, respektíve 

nepreukázaním sa označením cesty, je do výšky sto násobku základného JCL bez príplatkov a 

zliav uhrádzaného z ČK, 

10.úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom za dovozné je do výšky 

päťnásobku dovozného bez príplatkov a zliav uhrádzaného z ČK. 

 

 

                                                 
1 § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Tento cenník ruší Cenník mestskej hromadnej dopravy súčinnosťou od 01.06.2017. 

2.Všetky ceny, uvedené v tomto cenníku, sú vrátane DPH. 

3.Tento cenník nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť 01.01.2021. 

 

 

V Trenčíne dňa 

  

 

Mesto: 

 

     

  Mgr. Richard Rybníček   

            primátor mesta   

 

 

 

 

Dopravca: 

 

 

 

    

JUDr. Vladimír Zachar  Ing. Eduard Vaník  Ing. Jozef Lackovič 

predseda predstavenstva  podpredseda predstavenstva  člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 763 

k Návrhu na na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú 

zákazku   (zákazky)  na dodanie tovaru - výpočtovej techniky, komunikačnej techniky  a 

súvisiaceho príslušenstva    

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
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 s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku (zákazky)   na  dodanie 

tovaru výpočtovej techniky, komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva, ktorú/ktoré 

vyhlási Mesto Trenčín  a  výsledkom ktorej/ktorých bude uzavretie kúpnej zmluvy resp. 

zmlúv s max. hodnotou spolu  120 000 € bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

Dňa: ...........................................                                   Dňa: ............................................. 

 

 

 

.......................................................                             ......................................................... 

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                          Ing. Jaroslav P A G Á Č  

                 primátor                  prednosta  

           mesta Trenčín           Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

 

 

 

 

 

O V E R O V A T E L I A :  

 

 

 

Mgr. Martin    P  E  T  R  Í  K,      dňa ..................................................................................... 

 

 

 

 

p. Dominik  G  A  B  R  I  E  L,    dňa ....................................................................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Smrečanská, 

                Dňa  21.12.2020 


