3.5 Zasadnutia mestského zastupiteľstva
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 05. 02. 2020
Prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci stretli na spoločnej schôdzi v stredu 5. februára. Úvod schôdze patril informácii o finančnej situácii mesta. Celkový dlh mesta k 30. novembru 2019 bol vo výške 17,4 milióna eur, teda 313 eur na
obyvateľa.
Mestský parlament súhlasil s kúpou železničného mosta
s priľahlými pozemkami do vlastníctva Mesta Trenčín od Železníc Slovenskej republiky. Ešte v januári vláda SR schválila
uvoľnenie 456 tisíc pre Trenčín na odkúpenie mosta. Nasledoval proces prípravy zmluvy a napokon v stredu 19. februára
vládny kabinet definitívne rozhodol a predaj povolil. Išlo
o formu priameho predaja, čiže o odplatný prevod.
Poslanci schválili niekoľko zmien v rozpočte. Vyčlenili peniaze na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka okolo Čerešňového sadu, ale aj na doplnenie
herných prvkov do vnútrobloku J. Halašu. Pribudnú tam napríklad hojdačky, prevažovačka, pieskovisko či basketbalový kôš.
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo, aby poslanec Peter Hošták pokračoval aj v ďalšom funkčnom období ako zástupca
mesta Trenčín v predstavenstve Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“. Bude predsedom predstavenstva, rovnako ako počas prechádzajúceho funkčného obdobia.
Info 05.02.2020
Pomocná evidencia 051/01/2020
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Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 11. 03. 2020
Plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 11. marca. Na úvod vzali poslanci na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta k 31. 12. 2019 bol vo výške 17,3
mil. eur, teda 316 eur na obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011
- 2019 poklesol o 45,98 percenta.
Zastupiteľstvo schválilo niekoľko zmien v mestskom rozpočte. Sumu 163 tisíc eur, ktorú mesto ušetrilo na zimnej údržbe, presunulo na doplatok straty za MHD. V roku 2019 mesto
zaplatilo zálohu na predpokladanú stratu z výkonov vo verejnom záujme v MHD vo výške necelých 2,2 milióna eur. Skutočná strata za rok 2019 (vrátane zisku 5%) bola vyše 2,4 milióna eur. Rozdiel predstavuje už spomínaných 163 tisíc eur.
Poslanci súhlasili s participatívnym rozpočtom 12 tisíc eur
na podporu angažovanosti mládeže na základných školách.
Uvoľnili financie aj na vypracovanie projektovej dokumentácie
na cyklistickú cestičku, spojovaciu vetvu Soblahovská, Legionárska (takzvaný bypass okružnej križovatky) a na vybudovanie križovatky Električná - Nemocničná.
Poslanci schválili uzatvorenie zmlúv v súvislosti s výstavbou detského ihriska Nad tehelňou, ktorú majú zabezpečiť manželia Svetlíkovci. Odsúhlasili prenájom nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Trenčín, schválili uzatvorenie zmluvy o
budúcej darovacej zmluve a nájomnú zmluvu. Detské ihrisko
bude na pozemkoch, ktoré sú čiastočne vo vlastníctve mesta a
sčasti vo vlastníctve manželov Svetlíkovcov. Tí sa zmluvne
zaviazali, že do roka od právoplatnosti stavebného povolenia
k ich rodinnému domu, vybudujú detské ihrisko na základe
projektovej dokumentácie, ktorú konzultovali na odborných
útvaroch mesta a prezentovali aj na VMČ Stred. Detské ihrisko
bude mať trávnatú plochu, oporný múr, herné prvky, mobiliár a
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bude verejne prístupné. Po jeho vybudovaní prejde do majetku
mesta.
Mestský parlament schválil Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrane pásma pohrebísk. Šírka ochranného pásma je nateraz
50 m od hranice pozemku každého cintorína na území Trenčína.
V ochrannom pásme pohrebiska je možné povoľovať len stavby
budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo zmeny, ktoré sa týkajú letných
terás. Kým doteraz mohli byť terasy v meste umiestnené od 15.
marca, po novom to bude od 1. apríla do 31. októbra. Mestskí
poslanci schválili úpravu zákazu používania pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta. Zákaz platí
celý rok, okrem času od 31. 12. od 20.00 h do 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku do 2.00 h.
Nová ulica v mestskej časti Západ, ktorá sa nachádza pod
spojovacou komunikáciou medzi Zlatovcami a Záblatím dostala názov Pri privádzači.
Info 03.04.2020
Pomocná evidencia 134/01/2020
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 23. 03. 2020
Pre mimoriadnu situáciu, ktorú na Slovensku vyhlásila
vláda, prijímajú mestá a obce viaceré opatrenia, aby chránili
zdravie svojich obyvateľov. V Trenčíne prišiel čas i na dočasné
opatrenia, ktoré sa dotýkajú parkovania v meste. Primátor
Richard Rybníček v pondelok 23. marca navrhol poslancom
na mimoriadnom rokovaní mestského parlamentu niekoľko
menších i zásadných zmien. Poslanci s nimi bez pripomienok
súhlasili.
Od 24. marca až do odvolania mimoriadnej situácie na
Slovensku sa na mestských parkoviskách za parkovanie neplatí.
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Všetky možnosti jednorazového platenia parkovného – mobilná
platba, sms, automaty – sú nastavené tak, že neumožnia platbu.
Osobnú dopravu môže tak využívať širší okruh obyvateľov najmä na dochádzanie do zamestnania. Toto opatrenie minimalizuje vzájomný kontakt ľudí v autobusoch, prípadne vlakoch.
Termín začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti III a
IV sa z pôvodného termínu 15. apríla 2020 presúva na 23. september 2020.
Platnosť predĺžených parkovacích kariet, ktoré si už ľudia
kúpili, sa posunie o dobu trvania bezplatného parkovania.
Mimoriadna situácia si vyžiadala zvolanie tohto mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva aj v Trenčíne. Zákony na podobný krízový stav, v akom sa teraz nachádzame, ale
nemyslia.
V Gelnici na východe Slovenska rokovali i hlasovali poslanci z domu elektronicky. V Trenčíne v pondelok 23. marca
po vydezinfikovaní zasadacej miestnosti poslanci osobne v rúškach a rukaviciach rozhodovali o súčasnom parkovaní v meste.
„Zvolať takto zastupiteľstvo bolo náročné hlavne z hľadiska
bezpečnosti,“ povedal primátor Richard Rybníček. „Všetci
však zareagovali úplne bravúrne a poslanci sa správajú absolútne zodpovedne. Myslím si, že my ako primátori, starostovia
a poslanci máme chodiť do práce a máme slúžiť ľuďom aj v
kritických situáciách.“
Urobiť zastupiteľstvo bez prítomnosti poslancov z domu je
podľa neho protiústavné a nezákonné. Preto ako prezident Únie
miest Slovenska požiadal ministra vnútra Romana Mikulca,
aby sa touto situáciou zaoberal.
www.trencin.sk 23.03.2020
Pomocná evidencia 163/01/2020
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Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 29. 04. 2020
Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli v stredu 29.
apríla. Celkový dlh Trenčína k 31. marcu 2020 bol vo výške
16,5 mil. eur, teda 301 eur na obyvateľa. Ku koncu roka 2010
to bolo 714 eur na obyvateľa. Mesto v rokoch 2011 – 2020 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu, percentuálne celkový dlh
poklesol o 58,5 percenta.
Odporučenie mesta, aby zákonní zástupcovia neplatili počas
zatvorenia základných a materských škôl, ZUŠ K. Pádivého a
Centra voľného času mesačné príspevky, schválil mestský
parlament v podobe osobitného ustanovenia v príslušnom všeobecne záväznom nariadení. Príspevková povinnosť zákonných
zástupcov detí je zrušená, kým je v súvislosti s ochorením
Covid-19 prerušené vyučovanie v školách.
Mesto odpustilo všetkým prevádzkarom v centre mesta daň
za záber verejného priestranstva, konkrétne za terasy. „Pôjde o
výpadok v rozpočte asi 30 tisíc eur, ale vieme to pri 52 miliónovom rozpočte zvládnuť,“ povedal primátor Richard Rybníček
s tým, že cieľom je zmierniť negatívne následky pandémie pre
podnikateľské subjekty v centre Trenčína.
V súvislosti s pandémiou koronavírusu niektorí podnikatelia
museli zavrieť svoje prevádzky v priestoroch, ktoré im prenajíma mesto alebo mestské rozpočtové organizácie. Aby za neplatenie nájmu neboli sankcionovaní a aby - ak sa nedočkajú pomoci od štátu - im mohlo mesto a mestské organizácie nájom
odpustiť, schválilo zastupiteľstvo novelizáciu zásad hospodárenia s majetkom mesta. Primátorovi a riaditeľom mestských
rozpočtových organizácií dalo kompetenciu, aby operatívne
rozhodovali o odpustení nájmov bez toho, aby sa zakaždým
museli schádzať poslanci a o tom hlasovať. Ide o sumy v desiatkach, maximálne stovkách eur. Táto kompetencia bude platiť len v čase povinného zatvorenia prevádzok.
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V meste sa dvakrát ročne koná moderný mestský trh Trenčín
na korze. Zastupiteľstvo schválilo nielen trhový poriadok, ale
aj povinnosť jednotlivých predajcov podávať čapované nápoje
vo vratných pohároch, používať papierový riad, drevený príbor,
papierové obaly a zároveň povinnosť správcu trhu zabezpečiť
triedenie odpadu. To isté sa týka aj Kukanovej desiny. Poslanci
odobrili aj trhový poriadok pre novinku v Trenčíne - pre príležitostný trh Slovak Foodtruckfest, ktorý by sa mal štyrikrát v
roku konať pri Posádkovom klube.
Info 08.05.2020
Pomocná evidencia 217/01/2020
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 27. 05. 2020
Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli v stredu 27. mája. Vzali na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta
k 30. 4. 2020 bol vo výške 16,37 mil. eur, teda 299 eur na
obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011 – apríl 2020 poklesol
o 58,8 percenta.
Poslanci schválili zmenu rozpočtu na tento rok. Navýšili
napríklad sumu potrebnú na realizáciu investičnej akcie napojenia Opatovskej ulice na Armádnu pri VÚO o 100 tisíc eur. V
rámci stavebného konania sa totiž navýšili stavebné práce. Poslanci odsúhlasili aj peniaze na ďalšie polopodzemné kontajnery a napríklad aj na činnosť športových ambasádorov pre
základné školy.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo Zmenu a doplnok č. 6 Územného
plánu mesta Trenčín. Tá vychádza v ústrety obyvateľom Južnej
ulice. Investor, ktorý uvažuje s výstavbou obytného súboru
Suchý dub, tak bude môcť stavať v dotyku s Južnou ulicou len
do výšky 2 nadzemných podlaží a výhradne len rodinné domy.
V druhej časti územia už bude môcť byť vyššia podlažnosť.
47

Poslanci sa zoznámili aj so záverečným účtom mesta za
minulý rok. Trenčín skončil rok 2019 s prebytkom vo výške 7
mil. eur. Príjmy mesta dosiahli 60,5 mil. eur, výdavky boli vo
výške 53,5 mil. eur. Rozpočet na rok 2020 počítal s prebytkom
vo výške 275 687 eur.
„Môžeme konštatovať, že hospodárenie v roku 2019 bolo aj
vďaka konzervatívne zostaveného rozpočtu pozitívne na strane
príjmov a zodpovedné na strane výdavkov,“ uviedla vedúca
Útvaru ekonomického Mária Capová.
Dobrý výsledok ovplyvnili vyššie príjmy z podielu na dani
z príjmov fyzických osôb o takmer 1 mil. eur oproti rozpočtu,
ale aj vyššie príjmy z miestnych daní, poplatkov a kapitálové
príjmy. Na strane výdavkov boli investičné akcie, ktoré sa nestihli v roku 2019 zrealizovať alebo dokončiť (spolu za 1,8 mil.
eur). Tieto peniaze sa presunuli do rozpočtu na rok 2020. Nečerpali sa výdavky na kúpu starého železničného mosta (456
tisíc eur). Na jeho kúpu dostalo mesto v tomto roku dotáciu
z Ministerstva financií SR na základe rozhodnutia vlády.
Peniaze sa ušetrili aj na zimnej údržbe komunikácií. Na
investície mesta šlo v roku 2019 9 mil. eur. K najväčším patrila
obnova MŠ Kubranská, rekonštrukcie a realizácia parkovacích
miest, rekonštrukcia zimného štadióna, vnútrobloku J. Halašu,
kúpa 26 nájomných bytov, chodník Sigôtky, Záblatská, cyklotrasa Karpatská, výmena umelého trávnika na ZŠ Novomeského, modernizácie priestorov základných škôl...
Celkový dlh Trenčína bol na konci minulého roka 17,3 mil.
eur. Mesto v období r. 2011 - 2019 kontinuálne pokračuje v jeho znižovaní, keď percentuálne poklesol o vyše 43 percent. Celkový dlh Trenčína definovaný zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 29,38 percenta bežných príjmov predchádzajúceho roka, klesol o 4,2 percenta
oproti predchádzajúcemu roku.
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Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2019 schválilo mestské
zastupiteľstvo bez výhrad.
Info 05.06.2020
Pomocná evidencia 247/01/2020
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 01. 07. 2020
Pred letnou prestávkou rokovali poslanci trenčianskeho
mestského parlamentu v stredu 1. júla. Vzali na vedomie informáciu o celkovom dlhu mesta, ktorý bol k 31. 5. 2020 vo výške
16,2 mil. eur, teda 296 eur na obyvateľa. Od roku 2011 klesol
o 59,22 %.
Schválili niekoľko zmien v rozpočte. Súhlasili s vyčlenením
35 tisíc eur na prípravu kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Schválili navýšenie sumy na rekonštrukciu Kultúrneho strediska Zlatovce o 217 100 eur na 378
tisíc eur tak, aby súčasťou obnovy mohla byť aj prístavba vstupného vestibulu so šatňou a jej nadstavba.
Odsúhlasili dodatok k zmluve medzi mestom a AS Trenčín
o posunutí termínu na vybudovanie nového futbalového štadióna do 31. 12. 2021. Pôvodne sa počítalo s termínom do 36 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Predĺžená
lehota je zhodná s lehotou pre kolaudáciu štadióna, ktorú klubu
AS Trenčín určil Slovenský futbalový zväz.
Rozhodli, že neplnoorganizovanú ZŠ na Potočnej ulici bude
od 1. 9. 2020 zabezpečovať vyučovanie v dvoch spojených triedach, v každej budú spojené dva ročníky. Po zápise do 1. ročníka došlo totiž k poklesu detí. V uplynulom školskom roku ju
navštevovalo 43 žiakov, v septembri by ich malo byť 38.
Schválili obstaranie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Trenčína - Zmeny a doplnky č. 7. Po obstaraní jej
spracovateľa bude môcť verejnosť pripomienkovať kompletnú
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dokumentáciu. Tá bude prerokovaná aj s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávy a susednými obcami. Záverečné
schvaľovanie Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN sa predpokladá
v druhej polovici roku 2021.
Odobrili zámer mesta vyhlásiť súťaž na výber nového prevádzkovateľa MHD s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 35 miliónov eur bez DPH. S prihliadnutím na predpokladanú dĺžku jej konania je potrebné ju vyhlásiť najneskôr
v auguste 2020. Zmluva s víťazom bude uzatvorená na 10
rokov s opciou na 3 roky. V Trenčíne zabezpečuje prevádzku
MHD spoločnosť SAD Trenčín na základe zmluvy do 31. 8.
2022.
Schválili rozšírenie Komisie životného prostredia, dopravy,
investícií a územného plánovania pri MsZ o odborníčku
v oblasti ochrany prírody a životného prostredia Sylvu
Mertanovú, dnes riaditeľku Správy CHKO Biele Karpaty.
Info 31.07.2020
Pomocná evidencia 308/01/2020
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 14. 08. 2020
Trenčianske poslankyne a poslanci sa zišli v piatok 14. augusta na mimoriadnom zasadnutí. Schválili uzatvorenie dodatku č. 4, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a nájomnej zmluve
so spoločnosťou AS Trenčín, a. s.
Vďaka tomu bude mať futbalový klub možnosť odkúpiť od
mesta pozemky, stavby, hnuteľný majetok a príslušenstvo štadiónu ešte pred jeho dostavbou za 200 tisíc eur. Podmienkou
však je vydokladovanie hodnoty investícií rozostavaného futbalového štadióna znaleckým posudkom v hodnote minimálne 7
miliónov eur s DPH. Vďaka vlastníckym právam k pozemkom
pod stavbou bude môcť futbalový klub zabezpečiť dofinanco50

vanie výstavby nového futbalového štadióna. Mesto Trenčín je
10-percentným akcionárom klubu AS Trenčín. Po dostavbe
štadióna sa tak zvýši predpokladaná hodnota jeho akcií. V
materiáli je stanovená výška sankcie 200 tisíc eur v prípade, ak
AS Trenčín termín dokončenia stavby štadióna nedodrží do 31.
12. 2021.
Poslanci prijali návratnú finančnú pomoc z Ministerstva
financií SR vo výške necelých 1,3 mil. eur určenú na vykrytie
výpadku podielových daní v roku 2020 pre pandémiu ochorenia
Covid-19. Ide o bezúročnú pôžičku s prvou splátkou v roku
2024. Zároveň prijali zmenu rozpočtu mesta na tento rok.
Vyčlenili financie na zateplenie a výmenu okien v MŠ M. Turkovej, výmenu okien v MŠ J. Halašu, rekonštrukciu šiestich
šatní na Zimnom štadióne P. Demitru, rekonštrukciu miestnych
komunikácií na uliciach Javorinská a Zlatovská.
Podľa novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014
o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktorú poslanci schválili, je
zakázané vstupovanie a kúpanie sa vo fontáne Marca Aurélia
na Mierovom námestí a vo fontáne pri ZUŠ K. Pádivého na
Námestí SNP. Novela reaguje na množiace sa prípady, kedy
rodičia nechávali kúpať sa deti vo fontáne na námestí, hoci im
pri tom hrozilo vysoké riziko úrazu na klzkom a mokrom
povrchu. Fontána vhodná pre šantenie detí sa nachádza na
Štúrovom námestí.
Info 04.09.2020
Pomocná evidencia 361/01/2020
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 23. 09. 2020
Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli
v stredu 23. septembra. Vzali na vedomie informáciu, že
celkový dlh mesta k 31. 07. 2020 bol vo výške 15,9 mil. eur,
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teda 291 eur na obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011 – apríl
2020 poklesol o 59,91 %.
Poslanci schválili zmenu mestského rozpočtu na tento rok.
Odobrili napríklad 17 tisíc eur na nákup auta pre mestskú políciu a peniaze na nákup práčky pre mestské zariadenie pre
seniorov.
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním určilo dátumy dní, počas
ktorých bude zakázané prevádzkovať na území mesta Trenčín
hazardné hry v roku 2021. Ide o tieto dátumy: 1. 1. 2021, 6. 1.
2021, 3. - 5. 4. 2021, 18. - 23. 12. 2021, 26. 12. 2021. Súčasne
podľa zákona o hazardných hrách zakázalo prevádzkovať hazardné hry na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania
štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne alebo prevádzky.
Poslanci vzali na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Trenčín za minulý rok. Z nej vyberáme: mestskí policajti
riešili 74 nelegálnych skládok, 269 oznámení o podozrení z
porušenia nočného kľudu, z toho 104 opodstatnených, ďalej sa
zaoberali 817 prípadmi verejného pohoršenia. Takmer 50
percent z nich spáchali osoby „bez domova“, zväčša pod vplyvom alkoholu.
Mestskí policajti v minulom roku odchytili na území Trenčína 133 psov, z ktorých 34 skončilo v karanténnej stanici.
Ostatných na základe identifikácie čipu odovzdali majiteľom.
V zónach s regulovaným parkovaním skontrolovali vyše 179
tisíc vozidiel, zistili 4 670 priestupkov, pri ktorých vodiči neuhradili poplatok za parkovanie a 1 633 priestupkov parkovania
mimo parkovacích miest. Mestská polícia v roku 2019 riešila aj
30 autovrakov, z ktorých 23 napokon odstránili ich majitelia
a odtiahnutie zvyšných zabezpečil správca komunikácií.
Zastupiteľstvo schválilo zámer mesta vyhlásiť verejné obstarávanie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) na obdobie 10 rokov s 3-ročnou op52

ciou a odhadovanou hodnotou zákazky 53 miliónov 700 tisíc
eur. Podporilo aj zámer verejne obstarať stavebné práce, prístavbu Kultúrneho strediska Zlatovce s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne necelých 313 tisíc eur.
Info 23.09.2020
Pomocná evidencia 410/01/2020
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 18. 11. 2020
Mestskí poslanci sa na ďalšej spoločnej schôdzi stretli
v stredu 18. novembra 2020. Poslanci vzali na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta k 30. 9. 2020 bol vo výške 17,8
mil. eur, teda 326 eur na obyvateľa. Dlh Trenčína v rokoch 2011
– september 2020 poklesol o vyše 55 percent.
Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím umožnilo prevádzkovateľom letných terás užívať ich aj v zimnom období 2020/2021. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o povolenie užívať alebo zriadiť letnú terasu aj počas tejto zimy,
najdlhšie však do 31. 3. 2021.
„To je momentálne jediný spôsob, ako vieme gastroprevádzkam zabezpečiť možnosť aspoň obmedzeného príjmu. Len
chcem upozorniť, že terasy nesmú oplotiť alebo uzatvárať. Zásadne s tým nesúhlasí pamiatkový úrad a my to musíme rešpektovať, lebo tu v centre mesta sme v chránenej pamiatkovej zóne,“ zdôrazňuje primátor Richard Rybníček. Prevádzkovatelia
terás sú zodpovední za dodržiavanie aktuálnych opatrení
prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. Stále platí
povinnosť prevádzkovateľa podať aj žiadosť na povolenie
umiestnenia a prevádzky letnej terasy na ďalšie obdobie, teda
od 1 4. 2020.
Primátor informoval mestský parlament o vystúpení poslanca Martina Trepáča z poslaneckého klubu KDH a o jeho
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vstupe do nového poslaneckého klubu HLAS-SD, ktorého
predsedom je Michal Moško. Ďalej sú v ňom Martin Barčák,
Tomáš Vaňo, Marcel Meravý, Josef Kolář a Martin Trepáč.
Keďže poslanecký klub KDH vzhľadom k nesplneniu
podmienky minimálne troch členov zanikol, je klub HLAS-SD
aktuálne jediným poslanecký klubom politickej strany
v Mestskom zastupiteľstve Trenčín.
Info 27.11.2020
Pomocná evidencia 466/01/2020
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
dňa 16. 12. 2020
Mestskí poslanci sa na poslednej tohtoročnej schôdzi stretli
v stredu 16. decembra. Schválili rozpočet Trenčína na rok 2021.
Poslanci vzali na vedomie informáciu, že celkový dlh mesta
k 31. októbru 2020 bol vo výške 17,6 milióna eur, čo predstavuje 322 eur na obyvateľa. Dlh v rokoch 2011 – október 2020
poklesol o vyše 55%.
Trenčianske zastupiteľstvo schválilo upravený cenník
mestskej hromadnej dopravy, ktorý začína platiť od 1. januára
2021. Zmeny v cenníku sú zosúladené s platnou legislatívou.
Po novom bude mať nárok na zľavnené cestovné dieťa od 6 do
16 rokov, žiak, študent do 26 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo
ŤZP-S a senior po dovŕšení dôchodkového veku. Dopravca
bude akceptovať vizuál SENIOR62 do ukončenia platnosti dopravnej karty. Za zľavnené cestovné sa prepravujú aj občania
nad 70 rokov pri platbe v hotovosti.
Mestský parlament schválil viaceré zmeny súvisiace s bioodpadom. Súhlasil aj s uzatvorením dodatku ku Zmluve o
zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva medzi
mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen. Pôjde o zabezpečenie hygienizácie a transformácie biologicky rozložiteľ54

ných kuchynských odpadov v kompostárni, vývozy 660 l bionádob a ich umývanie podľa potreby.
Zastupiteľstvo vyhlásilo i deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčín, a to 27. januára 2021. Vtedy sa zároveň
poslanci stretnú na svojej prvej spoločnej schôdzi v novom
roku. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby na Mestskom úrade v Trenčíne, teda do 13. 1. 2021.
Mestskí poslanci schválili rozpočet na rok 2021. Mesto
Trenčín sa chystá v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo
výške 66 484 972 eur. Zhruba pätinu z tejto sumy plánuje
trenčianska radnica investovať prostredníctvom kapitálových
výdavkov do rozvoja mesta. Poslúžiť jej k tomu má nielen
očakávaný prebytok z tohtoročného hospodárenia, ale aj nový
investičný úver vo výške 700 tisíc eur.
Bežné príjmy mesta sú pre budúci rok rozpočtované vo
výške 52 163 933 eur, bežné výdavky sú o približne dva milióny nižšie.
„Pri príprave rozpočtu sme kládli dôraz na opatrnosť na
strane bežných výdavkov, ktorých výška sa oproti roku 2020
zásadnejšie nemení. Budeme nútení sledovať vývoj príjmov a v
prípade ich výpadku operatívne reagovať a prijímať úsporné
opatrenia tak, ako sme to robili spoločne v tomto roku,“ povedal
primátor Richard Rybníček.
Takmer dvojmiliónový rozdiel medzi bežnými príjmami a
výdavkami chce trenčianska radnica použiť na investičnú
činnosť. V súhrne s očakávaným prebytkom tohtoročného hospodárenia, dotáciami z európskych fondov a plánovaným investičným úverom vo výške 700 tisíc eur má na kapitálové
výdavky rozpočtovaných bezmála 15 miliónov eur.
Takmer polovica z tejto sumy je určená na investície financované zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
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„Budú to investície na budovanie Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, budovanie cyklistickej infraštruktúry,
regeneráciu vnútroblokov, revitalizáciu parku Úspech, modernizáciu priestorov troch základných škôl,“ načrtol investičný
plán pre budúci rok primátor Richard Rybníček.
Zvyšné financie chce samospráva investovať predovšetkým
do cestnej infraštruktúry, plánuje napríklad rekonštruovať námestie Rozkvet či parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce,
významnou investíciou za takmer 380 tisíc eur by mala byť
rekonštrukcia kultúrneho strediska v Zlatovciach.
Priamo na rokovaní sa na návrh predsedu finančnej komisie
Petra Hoštáka ešte výrazne rozšíril investičný plán v objeme
3 170 000 eur. Polovica z tejto sumy poslúži na rekonštrukciu
ciest a chodníkov.
Info 29.12.2020
Pomocná evidencia 510/01/2020
www.webnoviny.sk 16.12.2020
Pomocná evidencia 511/01/2020
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