
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 

Mgr. Richard Rybníček  

  

  

 Trenčín, 02.02.2022 

  

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 a v spojitosti s článkom 13 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne 

zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa: 

10. februára  2022 / štvrtok/ o 08:30 hod. online formou videokonferencie 

 

Zasadnutie bude možné sledovať online na www.trencin.sk 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022             

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru 

 

3. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom verejného 

obstarávania – nadlimitnej zákazky na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu 

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

Trenčín“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 622 zo dňa  01.07.2020 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č.686 zo dňa 23.09.2020 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

č.817 zo dňa 10.03.2021 

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová  

      vedúca útvaru právneho 

  

http://www.trencin.sk/


4. Majetkové prevody 

Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.  

predseda finančnej a majetkovej komisie, 

Eva Struhárová  

predsedníčka komisie SVaVP 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2021 

Predkladá: Ing. Libuša Zigová 

                hlavný kontrolór mesta   

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                          vedúca útvaru školstva 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 2/2022 o určení názvov ulíc 

v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín 

  Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová  

                              vedúca útvaru právneho  

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.3/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2002 o podmienkach 

držania psov v Meste Trenčín 

            Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová  

                              vedúca útvaru právneho  

 

9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zriadenie 

dynamického nákupného systému na dodávku zemného plynu a elektrickej energie 

pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie, na zrušenie vytvoreného 

dynamického nákupného systému s názvom „Dodávka zemného plynu“, ktorý bol 

zriadený pre odberné miesta Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín, na schválenie zámeru  Mesta Trenčín vyhlásiť verejné obstarávanie 

„Dodávka zemného plynu“ na  dodanie zemného plynu  pre  odberné miesta Mesta 

Trenčín a na schválenie zámeru Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r.o. vyhlásiť 

verejné obstarávanie „Dodávka elektrickej energie“ na  dodanie elektrickej energie  

pre  odberné miesta Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r.o.  

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová  

                              vedúca útvaru právneho 

 

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 510 zo dňa 11.03.2020, ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

“Výťah” Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 

      Predkladá: Ján Korienek 

                        vedúci útvaru investícií       



11. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí príspevku neziskovej 

organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. a návrh na schválenie uzatvorenia 

Zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. 

Predkladá: Patrik Žák, B.S.B.A. 

                  zástupca primátora 

 

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

príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk v 

rámci výzvy kód: IROP-PO7-SC73-2021-87 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho 

zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček  

                 primátor mesta 

 

13. Návrh na zmenu uznesenia č. 1099 zo dňa 1.12.2021, ktorým bolo schválené 

predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena 

palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ v rámci programu Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2021/004 

vyhlásenej dňa 15.11.2021 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť 

verejné obstarávanie 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček  

                 primátor mesta 

 

14. Návrh Dodatku č.14 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 01.03.2022 

  Predkladá: Ing. Roman Jaroš 

                              riaditeľ MHSL, m.r.o. Trenčín 

    

15. Návrh Dodatku č.12 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 

Trenčín s účinnosťou od 01.03.2022 

             Predkladá: Ing. Roman Jaroš 

                               riaditeľ MHSL, m.r.o. Trenčín 

 

16. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2021 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru 

 

17. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta  

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru 

 

18. Interpelácie 

 

19. Rôzne 

 

20. Záver 

 


