
PRIMÁTOR 

MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček  
 
 

 Trenčín, 23.11.2021 
 

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: 
  
 
 
 

1. decembra  2021 / streda/ o 09:00 hod. 
 
 
v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 
 
 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

           vedúca ekonomického útvaru 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 17/2021 o zákaze 

umiestnenia herní a kasín na území mesta Trenčín  

Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.  

predseda finančnej a majetkovej komisie 

 

4. Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2022 – 2024 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček  

          primátor mesta 

 

5. Majetkové prevody 

Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.  

predseda finančnej a majetkovej komisie, 

Eva Struhárová  

predsedníčka komisie SVaVP, 

Mgr. Richard Rybníček  

          primátor mesta, 

          Ing. Roman Jaroš 

          riaditeľ MHSL, m.r.o. 

 

 

 

 



6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín  č. 25/2021,  ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2013 o 

podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

      primátor mesta 

 

7. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 4 k Zmluve o nájme a 

prevádzkovaní športovej haly so Športovým klubom 1. FBC Trenčín, o.z. 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

             primátor mesta  

 

8. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 6 k Zmluve o výpožičke 

nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve 

so spoločnosťou AS Trenčín, a.s. 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

          primátor mesta  

 

9. Návrh Plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Mesta  Trenčín  na  I. 

polrok 2022 

Predkladá: Ing. Libuša Zigová 

          hlavný kontrolór mesta 

 

10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov a služieb „Interiérové vybavenie CKKP Hviezda“ 

v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček  

                 primátor mesta 

 

11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 

zákazku na dodanie tovarov a služieb „ Vybavenie technických laboratórií – 

FABLAB a HACKERSPACE v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho 

potenciálu Hviezda 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček  

                  primátor mesta 

 

12. Návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2021 - 2028 

Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A. 

                  zástupca primátora 

 

13. Návrh Koncepcie rozvoja školstva v meste Trenčín na roky 2021 - 2026 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                  vedúca útvaru školstva 

 

 

 

 

 

 



14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 24/2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín  č. 35/ 2019, 

ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková  

                  vedúca útvaru školstva 

 

15. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Medňanského 9, 911 05 

Trenčín 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                  vedúca útvaru školstva 

 

16. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Soblahovská 22, 911 01 

Trenčín 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                  vedúca útvaru školstva 

 

17. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, 28. októbra 3, 911 01 

Trenčín 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                  vedúca útvaru školstva 

 

18. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Pri parku 14, 911 06 

Trenčín  

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                  vedúca útvaru školstva 

 

19. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Ul. J. Halašu 11, 911 08 

Trenčín 

Predkladá: Ľubica Horňáčková 

                  vedúca útvaru školstva 

 

20. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Kontajnerové divadlo“ 

Predkladá: Ján Korienek 

                  vedúci útvaru investícii 

 

21. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Zátoka pokoja“ 

Predkladá: Ján Korienek 

                  vedúci útvaru investícii 

 

 

 

 

 

 

 



22. Návrh na zmenu uznesenia č. 1613 zo dňa 26.09.2018, ktorým bolo schválené 

predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 

podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na 

komunitnej úrovni v rámci výzvy kód: IROP-PO2-SC211-2018-27 a s tým 

súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč 

                  zástupca primátora 

 

23. Návrh na zmenu uznesenia č. 690 zo dňa 23.9.2020, ktorým bolo schválené 

predloženie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 

zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59 a s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť 

verejné obstarávanie 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč 

                  zástupca primátora 

 

24. Návrh na schválenie spolufinancovania pri podaní Žiadosti mesta Trenčín o 

nenávratný finančný príspevok pri projekte „Zvýšenie úrovne informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín“, kód výzvy OPII-2021/7/16-DOP 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč 

                  zástupca primátora 

 

25. Návrh na schválenie spolufinancovania pri podaní Žiadosti mesta Trenčín o 

nenávratný finančný príspevok pri projekte „Manažment údajov Mesta 

Trenčín“, kód výzvy OPII-2021/7/15-DOP 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč 

                  zástupca primátora 

 

26. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku (zákazky) na dodanie tovaru – výpočtovej techniky, komunikačnej 

techniky a súvisiaceho príslušenstva 

Predkladá: JUDr. Katarína Patková 

                  vedúca kancelárie prednostu 

 

27. Návrh na zmenu uznesenia č. 1022 zo dňa 22.9.2021, ktorým bolo schválené 

vyhlásenie zámeru na verejné obstarávanie -  zákazku na dodanie tovarov 

„Dodávka zemného plynu“ 

Predkladá: Ing. Benjamín Lisáček 

                  vedúci interných služieb 

 

28. Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 

2022  

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček  

      primátor mesta 

 

 

 



29. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 

31.10.2021 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

           vedúca ekonomického útvaru 

 

30. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

           vedúca ekonomického útvaru 

 

 

31. Interpelácie 

 

32. Rôzne 

 

33. Záver 

 

 

 

Za účelom maximálnej eliminácie rizika nákazy, bude všetkým prítomným na MsZ v  

Trenčíne umožnené bezplatne absolvovať antigénový test v deň konania MsZ v Trenčíne 

(sobášna miestnosť MsÚ Trenčín - od 8:00 hod). Potvrdenia o výsledku testu sa však 

vystavovať nebudú. 

V záujme ochrany zdravia všetkých prítomných Vám odporúčame, aby ste využili túto 

možnosť a absolvovali  test v deň konania MsZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


