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3.6 Z činnosti samosprávy 

 

Mesto rozdelí dotácie v hodnote 225 tisíc eur 

Mesto Trenčín v tomto roku podporí v rámci svojho dotač-

ného programu sumou 225 200 eur granty v šiestich oblastiach. 

Po prvýkrát možno o dotáciu požiadať elektronicky. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, kým 

doteraz musel žiadateľ o dotáciu z grantového programu mesta 

doručiť na úrad množstvo popísaného papiera, dnes v pohodlí 

svojho domova alebo kancelárie vyplní a odošle jednoduché 

tlačivo, ktoré nájde na webstránke trencin.egrant.sk. 

„Prvým krokom je registrácia s uvedením emailovej adresy 

žiadateľa. Na ňu príde správa s odkazom, na ktorý treba kliknúť 

a tak si aktivovať účet. Potom sa už na stránke trencin.egrant.sk 

môžu žiadatelia prihlásiť a vyplniť žiadosť o dotáciu v oblasti, 

ktorú si vyberú. Každá žiadosť musí mať svoj osobitný účet, to 

znamená, že pre každú novú žiadosť musí byť vytvorená nová 

registrácia s novým užívateľským menom, emailovú adresu 

možno použiť rovnakú,“ uviedla hovorkyňa s tým, že dodávateľ 

systému na správu elektronických žiadostí pracuje na tom, aby 

bolo na budúci rok použiť len jeden užívateľský účet. 

Mesto plánuje v roku 2020 podporiť aktivity v oblastiach 

kultúry a záujmovej činnosti, práce s mládežou, sociálnych 

vecí, športu a telesnej kultúry, školstva, výchovy a vzdelávania 

a životného prostredia.  

www.teraz.sk 28.01.2020 

Pomocná evidencia 034/01/2020 

 

Zvýšil sa plat primátora i poslancov 

 

Mesačný plat trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka 

po prvý raz v histórii prekročil šesťtisícovú hranicu. V tomto 

http://www.teraz.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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roku bude zarábať mesačne 6 186 eur. Dôvodom je zvýšenie 

priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospo-

dárstve, ktorá v roku 2019 dosiahla hodnotu 1 092 eur. 

Platovo si polepšili aj ostatní primátori a starostovia v kraji, 

ale tiež poslanci v tých mestách, kde sú odmeny viazané na 

výšku primátorského platu. Odmena trenčianskych poslancov 

sa napríklad zvýši z doterajších 299 eur na 322 eur. 

Zatiaľ čo pre väčšinu účtovníčok je údaj o priemernej mzde, 

ktorú 6. marca zverejnil Štatistický úrad SR, len zaujímavos-

ťou, pre mzdárky na obecných a mestských úradoch je to 

dôležitá informácia, na základe ktorej prepočítajú mzdy nielen 

starostov a primátorov, ale aj hlavných kontrolórov a v mno-

hých prípadoch aj odmeny poslancov zastupiteľstiev. 

Priemerná mzda je totiž základná premenná, ktorá vstupuje 

do vzorca výpočtu mesačnej mzdy. Doteraz bola jej výška 1 013 

eur, po novom stúpla na 1 092 eur. Hoci sa priemerná mzda 

medziročne zvýšila len o 79 eur, trenčianskemu primátorovi sa 

zvýšil plat až o 448 eur. Vďačiť sa to môže rozhodnutiu mests-

kého zastupiteľstva, ktoré ešte na prahu jeho tretieho volebného 

obdobia rozhodlo o navýšení základného primátorského platu o 

60 percent. 

Kým teda vlani Rybníček zarábal 5 738 eur, v tomto roku 

bude mesačne poberať 6 186 eur. Viac budú zarábať aj jeho 

zástupcovia, keďže Ján Forgáč má plat stanovený vo výške 70 

percent a Patrik Žák vo výške 50 percent platu primátora. 

www.sme.sk 08.03.2020 

Pomocná evidencia 126/01/2020 

 

Dlh jedného Trenčana za deväť rokov klesol zo 714 na 

316 eur 

 

Mesto Trenčín malo k 31. decembru 2019 celkový dlh 17,3 

milióna eur, čo predstavuje 316 eur na jedného obyvateľa. 

http://www.sme.sk/
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Vyplýva to z informácie o základných finančných ukazovate-

ľoch mesta Trenčín, ktorú na rokovaní mestského zastupi-

teľstva v stredu 11. marca predniesla vedúca ekonomického 

útvaru Mestského úradu v Trenčíne Mária Capová. 

Ešte pred 9 rokmi bol trenčiansky dlh prepočítaný na jed-

ného obyvateľa vo výške 714 eur, ku koncu minulého roka to 

bolo 322 eur a aktuálne je to 316 eur. 

„Mesto v rokoch 2011 - 2019 kontinuálne pokračuje v zni-

žovaní dlhu, percentuálne za toto obdobie dlh poklesol o 43,21 

percenta. K medziročnému nárastu došlo len v rokoch 2017 a 

2018, tieto nárasty vyplývali z prijatia úveru vo výške 3,2 mil. 

eur na rekonštrukciu Mierového námestia a z prijatia dvoch 

úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na kúpu 

nájomných bytov. Úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú do cel-

kovej sumy dlhu,“ uviedla Mária Capová. 

V polovici minulého roka bol celkový dlh mesta ešte nižší, 

v septembri však poslanci schválili prijatie nového úveru na 

financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2,05 mil. eur. 

„Prvá časť úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. bola čerpaná 

v mesiaci november vo výške 1,45 mil. eur, zvyšná časť úveru 

vo výške 600 tisíc eur bola čerpaná v decembri,“ potvrdila Má-

ria Capová. Mesto Trenčín má tak k 31. decembru 2019 spolu 

desať bankových úverov prijatých v rokoch 2013 - 2019 s 

nesplatenou istinou 12,65 mil. eur, tri úvery zo ŠFRB s nespla-

tenou istinou 2,7 mil. eur a dva investičné dodávateľské úvery 

prijaté v roku 2010, kde ešte ostáva splatiť 0,18 mil. eur. Vedú-

ca ekonomického útvaru avizuje, že mesto Trenčín hospodárilo 

vlani s prebytkom 7 miliónov eur. 

„Z celkovej výšky hospodárskeho výsledku budú pre výpo-

čet výšky finančných prostriedkov, o ktorých bude rozhodovať 

mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní záverečného účtu, 

odpočítané nevyčerpané dotácie za rok 2019, fond opráv, fi-

nančné zábezpeky poukázané mestu v rámci verejných 
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obstarávaní a ďalšie položky. Pri schvaľovaní záverečného účtu 

sa v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bude rozhodo-

vať o použití finančných prostriedkov vo výške cca 2,7 mil. 

eur,“ dodala Mária Capová. 

www.webnoviny.sk 11.03.2020 

Pomocná evidencia 133/01/2020 

 

Vírus v Trenčíne zastavil investície, župa pokračuje 

 

V Trenčíne pre koronavírus pozastavili všetky investičné 

akcie. Radnica tak reaguje na správy od zhotoviteľov, ktorí avi-

zujú problémy so zásobovaním tovarov a potrebných služieb. 

Pred pár dňami sa podarilo dokončiť aspoň úpravu Palackého 

ulice v centre Trenčína. Naopak, trenčianska župa z 25 aktuálne 

rozbehnutých akcií pozastavila len dve.  

Možné spomalenie procesov avizujú aj stavebníci, šéfka ko-

munálnych ekonómov vidí v aktuálnej situácii šancu na lepšiu 

technickú prípravu plánovaných investícií. 

V Trenčíne aktuálne dokončili úpravu Palackého ulice. Pô-

vodne sa práce mali uskutočniť v máji, ale keďže boli počas 

mimoriadnej situácie parkoviská v centre mesta takmer prázd-

ne, mesto túto situáciu využilo. Rozšírenia sa dočkala cyklo-

trasa na oba pruhy na úkor existujúcich parkovacích miest. 

Tých ubudlo viac ako tridsať, aktuálne ich na Palackého zostalo 

106. Mesto by neskôr z tejto ulice chcelo mať promenádu. 

„Je to jedna z mála investícií, ktoré sa dali aktuálne urobiť. 

Bolo to len o namaľovaní čiar. V budúcnosti tu nechceme mať 

žiadne autá, len tých, ktorí tam bývajú. Mala by to byť pešia 

zóna, lavičky kaviarne, trhy. Priestor pre peších, verejný pries-

tor a nie parkovisko. Je to otázka možno dvoch, troch rokov, 

najneskôr do roku 2025 by to malo byť,“ povedal trenčiansky 

primátor Richard Rybníček. 

http://www.webnoviny.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://zlavy.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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„Uvidíme, čo sa bude diať, ale na najbližšie dva týždne sú 

všetky investičné akcie pozastavené. Dúfam, že o pár týždňov 

sa trh trochu upokojí a niektoré spustíme. V tejto chvíli je to 

skôr také proroctvo,“ reagoval na aktuálnu situáciu primátor. 

V opačnej situácii sa nachádza trenčianska župa. Aktuálne 

má rozostavaných 25 investičných akcií, ktoré sú financované 

z rozpočtu župy alebo európskych fondov. Ide napríklad o 

rekonštrukciu a modernizáciu ciest, škôl, sociálnych a kultúr-

nych zariadení či výstavbu cyklotrás. 

„Z celkového počtu rozbehnutých investičných akcií sú ak-

tuálne pozastavené dve. Dôvodom je šírenie koronavírusu, kto-

rý sa podpísal pod zastavené dodávky stavebného materiálu. Ide 

o rekonštrukciu Strednej športovej školy v Trenčíne a Centra 

sociálnych služieb Jesienka v Myjave,“ povedal trenčiansky žu-

pan Jaroslav Baška. 

Podľa šéfky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balá-

žovej sme aktuálne svedkami spomalenia až zastavenia nie-

ktorých investícií. Hovorí, že radnice tak majú čas na technickú 

prípravu svojich plánov. 

„Treba na nich pracovať aj napriek tomu, že ich realizácia je 

sťažená. Urobiť selekciu a vybrať tie, ktoré sú dlhodobo naplá-

nované, technicky pripravené alebo sú aj kryté peniazmi,“ 

povedala Eva Balážová s tým, že samosprávy by mali lepšie 

vyhodnotiť výdavky. 

www.sme.sk 10.04.2020 

Pomocná evidencia 194/01/2020 

 

 

Trenčín je v rebríčku Zindex v prvej päťke veľkých 

miest 

 

Trenčín je v rebríčku Zindex v prvej päťke veľkých miest. 

Ide o hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek. Rebríček 

http://www.sme.sk/
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zostavila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s výskum-

níkmi z českého združenia EconLab, ktoré pôsobí pri Karlovej 

Univerzite. 

V porovnaní zadávania zákaziek najväčších slovenských 

miest za obdobie od decembra 2018 do júna 2020 obsadilo mes-

to Trenčín 4. miesto, za Prešovom, Popradom a hlavným mes-

tom SR Bratislava. Zindex Trenčína je 73 percent. Prvý Prešov 

má 77 %, Poprad 76% a Bratislava 75%. 

Nadácia v spolupráci s českými výskumníkmi posudzovali 

najmä to, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, 

ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstará-

vaní neporušujú zákon.  

„Zindex dáva obstarávateľom vysvedčenie, ako sa im darí v 

porovnaní s ostatnými. Verejnosti a občanom zase Zindex po-

skytne informácie, ako ich volení zástupcovia nakladajú s 

verejnými zdrojmi,” povedala riaditeľka Nadácie Zastavme ko-

rupciu Zuzana Petková. 

Hodnotenie samospráv cez rebríček Zindex sa na Slovensku 

robilo po prvýkrát, v Českej republike funguje už roky. Európ-

ska komisia ho označuje ako špičkovú prax. 

Hodnotenie vychádza výlučne z dát o reálnom zadávaní, vy-

hodnocuje efektivitu a riziká úradov. Jeho cieľom je motivovať 

verejné inštitúcie, aby o obstarávaní nerozmýšľali ako o úko-

noch, kde sa musia držať minimálnych zákonných požiadaviek, 

a všetko bude v poriadku. 

„Chceme nákupcov podporiť, aby využívali najlepšiu do-

stupnú prax a odporúčané, overené postupy – ako ich iden-

tifikujú napríklad Európska komisia alebo OECD,” konštato-

vala Zuzana Petková.  

www.trencin.sk 13.11.2020 

Pomocná evidencia 460/01/2020 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Vznikol poslanecký klub Hlas-Sociálna demokracia 

 

V trenčianskom mestskom zastupiteľstve vznikol nový po-

slanecký klub. Ako informoval trenčiansky primátor Richard 

Rybníček, klub Hlas-Sociálna demokracia má šesť členov a 

jeho predsedom sa stal Michal Moško. 

Michal Moško je bývalým okresným predsedom strany 

Smer-SD a ako jediný kandidát tejto strany uspel v komu-

nálnych voľbách pred dvoma rokmi a získal poslanecký mandát 

v trenčianskom mestskom zastupiteľstve. 

Spolu s ním budú v novom poslaneckom klube pôsobiť aj 

Tomáš Vaňo, Marcel Meravý, Josef Kolář, Martin Barčák 

a Martin Trepáč. Práve Martin Trepáč  doteraz pôsobil v klube 

KDH spoločne s Pavlom Bobošíkom a Evou Struhárovou. 

„Keďže v zmysle platných zásad na vytváranie poslanec-

kých klubov musí mať poslanecký klub minimálne troch čle-

nov, klub KDH automaticky zanikol,“ informoval Richard 

Rybníček. 

www.webnoviny.sk 25.11.2020 

Pomocná evidencia 477/01/2020 

 

Trenčín má opäť najlepšiu webstránku 

 

Výsledky 17. ročníka súťaže o najlepšiu internetovú stránku 

samospráv ZlatyErb.sk 2020 vyhlásili v Bratislave v stredu 9. 

decembra. V kategórii miest a mestských častí zvíťazil Trenčín, 

svoje prvenstvo z minulého roka tak obhájil. 

Špeciálnou cenou za mimoriadny prínos v oblasti informa-

tizácie slovenských samospráv bol ocenený Jiří Slynko, 

informatik, ktorý pôsobí v samospráve mesta Trenčín od roku 

od 1993.  

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje Únia miest Slovenska a 

eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
http://www.webnoviny.sk/
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Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Tento rok udeľovanie cien prebehlo elektronicky. Hlavným cie-

ľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, 

oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samo-

správ efektívne a transparentne využívať informačno-komu-

nikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre obča-

nov. 

www.trencin.sk 29.12.2020 

Pomocná evidencia 497/01/2020 

 

 

 

 
 

http://www.trencin.sk/

