
PRIMÁTOR 

MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 30.03.2021 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
            Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa: 
  
 
 
 

07.  apríla   2021 / streda/ o 09:30 hod. 
 
 
 
 
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 
 

  

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

 

2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.02.2021 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

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

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021  
Predkladá: Ing. Mária Capová 

                  vedúca ekonomického útvaru 

 

 

 

 

 



5. Majetkové prevody 

Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie, 

         Ing. Roman  Jaroš 

         riaditeľ MHSL m.r.o.,  

         Eva Struhárová  

         predseda komisie SVaVP 

         

 

 

 

6. Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trenčín  

Predkladá: Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. 

         vedúca útvaru územného plánovania  

 

 

 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                   vedúca útvaru školstva  

 

 

 

 

8. Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Montessori, Trenčín do siete 

škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 1. septembra 2022 pre zriaďovateľa 

Kreatívne centrum s. r. o., Karpatské nám. 10A, 831 06 Bratislava    

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                   vedúca útvaru školstva  

 

 

 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú 

zákazku na poskytnutie služieb  - „ Príprava a dodávka stravy“ 

Predkladá: Ing. Edita Prekopová 

        riaditeľka SSMT, m.r.o. 

 

 

 

 

 

 



10. Návrh na schválenie predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb vo 

výzve  kód: IROP-PO1-SC122-2020-59 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho 

zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta 

 

 

 

11. Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a 

adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním 

systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: 

IROP-PO4-SC431-2021-65 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru 

vyhlásiť verejné obstarávanie 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

      primátor mesta 

 

 

 

12. Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný 

príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a 

adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním 

systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: 

IROP-PO4-SC431-2021-65 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

       primátor mesta 

 

 

 

13. Interpelácie 
 

 

 

14. Rôzne 

 

 

 

15. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pri vstupe do budovy MsÚ v Trenčíne bude kontrolované dodržiavanie uznesenia 

vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 v časti týkajúcej sa obmedzenia slobody pohybu 

a pobytu, podľa ktorého je k preukázaniu výnimky zo zákazu vychádzania potrebné 

k nahliadnutiu predložiť:  

a) negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu 

certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 

7 dní, alebo  

b) doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, alebo  

c) doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od 

tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo  

d) doklad o výnimke z testovania osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná 

kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. 

 

 

Zároveň všetkým prítomným na MsZ v  Trenčíne bude umožnené absolvovať aj 

antigénový test v deň konania MsZ v Trenčíne (sobášna miestnosť MsÚ Trenčín - 

od 8:00 hod ).  

Prosíme, v záujme ochrany zdravia všetkých prítomných, aby ste využili túto 

možnosť  absolvovali  test v deň konania MsZ, aj keď máte ešte platný negatívny 

test. 

 

 

 

 

 


