
PRIMÁTOR 

MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 02.03.2021 
 
 
 

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: 
  
 
 
 

10.  marca   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 31.01.2021 

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, 

         Mgr. Richard Rybníček 

         primátor mesta,  

         Eva Struhárová  

         predseda komisie SVaVP 

         

 

6. Správa o  kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 

2020 

Predkladá: Ing. Libuša Zigová 

         hlavný kontrolór mesta   

 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, 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: Patrik Žák, B.S.B.A.  

                  zástupca primátora 

 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Trenčín  

Predkladá: Bc. Mária Ďuďáková 

                   poverená vedením útvaru SŽP  

                         

              

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým 

fondom vo vlastníctve mesta Trenčín  
Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.  

                   predseda finančnej a majetkovej komisie  

 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych 

službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín  
Predkladá: Ing. Edita Prekopová 

          riaditeľka SSMT, m.r.o. 

 

 



11. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ul. 

Piaristická č. 42, Trenčín   

Predkladá: Ing. Edita Prekopová 

          riaditeľka SSMT, m.r.o. 

 

12. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne   

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová 

                vedúca útvaru právneho 

 

 

13. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Trenčíne č. 758 zo dňa 16.12.2020, ktorým 

sa vyhlásila voľba  hlavného kontrolóra mesta 

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová 

                vedúca útvaru právneho 

 

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 622 z 

1.7.2020 v časti písm. B) týkajúceho sa schválenia Zámeru vyhlásiť verejné 

obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie 

dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre 

mesto Trenčín“ v znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.  686, 

zo dňa 23.09.2020 

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová 

                vedúca útvaru právneho 

 

 

15. Návrh na schválenie zámeru použiť priame rokovacie konanie v zákazke na 

poskytnutie služby „ Doručovanie  vybraných elektronických  úradných 

dokumentov“ 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                           vedúca ekonomického útvaru 

 

 

 

16. Návrh na schválenie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt 

„Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ v rámci programu 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe 

Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020  

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček   

                 primátor mesta 
  
 

 

17. Návrh na schválenie strategického dokumentu  „Stratégia nielen pre kultúrne a 

kreatívne odvetvia mesta Trenčín na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 

2040“ 

Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A.  

                  zástupca primátora 



18. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Stratégia implementácie 

SMART technológií v Meste Trenčín“ so zameraním na Moderné technológie 

Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A.  

                  zástupca primátora 

 

 

19. Návrh na schválenie podpísania Memoranda o spolupráci na príprave a 

implementácii Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja Mestskej 

funkčnej oblasti Trenčín“ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček   

                 primátor mesta 

 

 

 

20. Interpelácie 
 

 

21. Rôzne 

 

 

22. Záver 

 

 

 

 

Pri vstupe do budovy MsÚ v Trenčíne bude kontrolované dodržiavanie uznesenia vlády 

SR č. 123 z 28. februára 2021, podľa ktorého je pre výnimku zo zákazu vychádzania 

potrebné, aby sa osoba preukázala negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším 

ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 

ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie 

COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba 

bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto 

očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, 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.  


