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Z á p i s n i c a 
z online zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,   

konaného dňa  10. februára  2022  

 
K bodu 1.  Otvorenie a schválenie programu. 

 

Mgr. Rybníček: „Dobre. Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva a vážené panie poslankyne 

Mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Na základe § 13 ods. 4 písm. a) Zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/90 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Vítam vás na ňom. Dnešné 

zasadnutie sa uskutoční online formou videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams 

v súlade s článkom 13 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne. Bližšie 

informácie a pokyny k organizácii a priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva vám boli 

zaslané mailom od pani Mgr. Plešovej 2. februára 2022. V aktuálnej chvíli konštatujem 

prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva. Teda z celkového 

počtu 25 poslancov je prítomných 20 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie 

za uznášaniaschopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnil pán poslanec Šimon Žďárský, pán 

poslanec Juraj Štilicha, pán poslanec Richard Ščepko. Predpokladám, že počas zasadnutia ešte 

teda sa prihlási pán poslanec Moško. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána 

viceprimátora Forgáča a pána poslanca Baca. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za 

skrutátorov pre spočítavanie hlasov určujem pani poslankyňu Machovú a pána poslanca 

Petríka. Prosím, keby sme mohli, keby ste mohli odhlasovať spolu overovateľov aj skrutátorov. 

Ďakujem. Dávam hlasovať, nech sa páči. 

 

        Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za schválilo overovateľov zápisnice 

a uznesení a skrutátorov v prípade poruchy hlasovacieho zariadenia. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 20. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Program zasadnutia ste 

obdŕžali v pozvánke.  

 

1.  Otvorenie a schválenie programu 

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

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 

4. Majetkové prevody 

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

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

v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín 

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 

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. 

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. 

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. 

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 

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 

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

m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 01.03.2022 

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

účinnosťou od 01.03.2022 

16. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2021 

17. 
Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

18. Interpelácie 

19. Rôzne 
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20. Záver 

 

Prosím, teraz dávam hlasovať o návrhu programu dnešného zasadnutia podľa pozvánky. 

Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  schválilo návrh programu 

zasadnutia podľa pozvánky.  

 

Mgr. Rybníček: „Za 21. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Veľmi vás pekne prosím, 

keby ste si zapli všetci kamery, lebo niektorých vás tu nevidíme. Dvoch tu nevidíme. Nevidíme 

tu pána poslanca Moška a pána poslanca Trepáča. V podstate síce hlasovalo 21, ale nevideli 

sme dvoch, čiže hlasovalo 19. Dobre? Dobre. Dovoľte mi, aby som teda konštatoval, že návrh 

podľa pozvánky ste schválili a teraz prechádzame k bodu číslo, teda sme v bode č. 1 Otvorenie 

a schválenie programu. V tejto chvíli dovoľte mi, aby som navrhol do programu rokovania ako 

bod č. 18 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčín. Zostávajúce body sa 

následne prečíslujú. Takže to je návrh, ktorý dávam ako bod č. 18 vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín. Ďalej sa prihlásil viceprimátor Forgáč. Nech sa páči. Mikrofón, pán 

viceprimátor.“ 

 

Mgr. Forgáč: „Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi 

predložiť, respektíve doplniť bod do majetkových prevodov. Navrhujem ako bod 4L, teda 

nakoniec bod s názvom Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom 

majetku mesta Trenčín v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. (žiadateľ Olbrachtová, s. 

r. o.) Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší, kto má návrh na doplnenie bodov 

programu, samozrejme. Pán poslanec Mičega, nech sa páči. Musíte povoliť. Momentíček, hneď 

to bude a zapneme zvuk. Nech sa páči, pusti si mikrofón, pán poslanec.“ 

 

Ing. Mičega: „Dobrý deň. Vážení prítomní, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia 

a ostatní prítomní online. Dovoľte mi, aby som navrhol zaradiť bod programu rokovania a to 

bod s názvom Návrh na zmenu v zložení Komisie životného prostredia, dopravy, investícií 

a územného plánovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Úvodom by som chcel 

poďakovať mestskému úradu, pracovníkom mestského úradu a pánovi primátorovi za prípravu 

tohto materiálu, kde som teda poprosil pripraviť materiál. Poslal som ho kolegom vopred. To 

znamená, že každý z kolegov ho obdŕžal. Tento bod navrhujem zaradiť z toho dôvodu, že ešte 

na jeseň minulého roku počas rokovania mestského zastupiteľstva došlo pri zmene predsedu 

komisie tejto komisie takzvanej stavebnej komisie alebo komisie dopravy k diskusii o obsadení, 

kde teda bolo jedným z mojich kolegov za čo mu týmto ďakujem navrhnuté, či by som teda 

nemohol byť členom aj ja a vtedy v diskusii sa pán viceprimátor Forgáč vyjadril, že problémom 

by to nemalo byť, ale jediná prekážka je náš Rokovací poriadok, ktorý hovorí, že o tom, že 

poslanec môže byť členom iba jednej komisie. Ja som sa hneď na tom rokovaní teda vzdal 

členstva v komisii školstva a požiadal som teda, aby som bol zaradený do tej komisie stavebnej, 

ktorá mi je bližšia z hľadiska môjho profesijného a z hľadiska mojej odbornosti teda aspoň, 

ktorú myslím, že tú, ktorú rieši táto komisia mám. Tá komisia, ten názov komisia životného 

prostredia. V oblasti životného prostredia pracujem dvadsaťdva rokov a v oblasti dopravy 

takmer tridsaťdva, respektíve v administratíve cez dvadsaťpäť rokov. V investíciách robím 

prakticky od 95, územné plánovanie od 97. Sú to veci, ktoré všetky oblasti, kde som cez dvadsať 
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rokov a do jesene minulého roku som bol zaradený do komisie školstva. Týmto aj verejne 

ďakujem tým členom komisie a aj garantom, ktorí tam pracovali. V období pandémie sa riešilo 

x vecí a nebolo to jednoduché, najmä tie školy a deti a tak ďalej. Takže ďakujem za možnosť 

pracovať v tejto komisii, ale predsa len sa uchádzam, vážení kolegovia, o zaradenie do komisie 

životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania tak, ako bol predložený 

materiál, respektíve tak, ako bol zaslaný mailom. Každý ste ho obdŕžali. Takže tento bod 

navrhujem zaradiť do rokovania dneskajšieho alebo dnešného mestského zastupiteľstva. 

Predpokladám, že o tomto bode, ak sa podarí ho zaradiť, nebude treba nejako moc diskutovať 

a požiadal by som zaradiť ho ako bod 3. To znamená, hneď teraz v úvode bez toho, že by som 

ho opätovne musel potom odôvodňovať. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Má ešte niekto návrh na doplnenie, vypustenie alebo zmenu 

v programe? Ak nie, dovoľte, aby som teda ukončil diskusiu k návrhu na zmenu a dal som 

hlasovať. Najprv dovoľte, aby som dal teda hlasovať o návrhu, ktorý som predniesol podľa 

poradia, a teda ako prvý návrh zaradiť do bodu, ako bod č. 18 na dnešné rokovanie návrh na 

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčín. Dávam hlasovať o tomto návrhu. 

Ďakujem.“ 

 

1/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Rybníčka o doplnenie nového bodu  č. 18 - Vyhlásenie 

voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za,  schválilo návrh na doplnenie   

bodu  programu   rokovania v zmysle návrhu Mgr. Rybníčka. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 21. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Druhý návrh na zmenu 

programu, na doplnenie programu predložil pán viceprimátor Ján Forgáč do majetkových 

prevodov ako nový bod č. 4L. Prosím, dávam hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.“ 

 

2/ Hlasovanie o návrhu Mgr. Forgáča o doplnenie nového bodu 4L – Návrh na 

zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta Trenčín v prospech 

Západoslovenská distribučná, a.s. (žiadateľ Olbrachtova, s.r.o.)  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za,  schválilo návrh na doplnenie   

bodu  programu   rokovania v zmysle návrhu Mgr. Forgáča. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 21. Konštatujem, že tento návrh ste schválili a posledný návrh na zmenu 

programu predložil pán poslanec Mičega, ktorý navrhol ako bod č. 3 materiál, ktorý predniesol. 

Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

3/ Hlasovanie o návrhu Ing. Mičegu o doplnenie nového bodu č. 3 - Návrh na zmenu v 

zložení Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania MsZ 

v Trenčíne (zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  č. 3 písm. A zo dňa 

10.12.2018) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 9 za, 11 nehlasovali, neschválilo 

návrh na doplnenie   bodu  programu   rokovania v zmysle návrhu Ing. Mičegu. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 11. Konštatujem, že tento návrh ste 

neschválili. Takže prejdeme ďalej. Dovoľte mi ešte, aby som teda dal, ešte som vás informoval 

o tom, že o možnosť vystúpenia na dnešnom zasadnutí požiadal pán Vladimír Haviar e-mailom 
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zo dňa 2. februára 2022. Vystúpiť chce v bode Rôzne vo veci festivalu FLAME  Slovakia 2022. 

Potom ďalej o možnosť vystúpenia na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadal 

pán Jozef Sjekel e-mailom zo dňa 7. februára 2022 a vystúpiť chce v bode 1 Otvorenie 

a schválenie programu. O oboch žiadostiach ste boli informovaní mailom zo dňa 7. februára od 

pani JUDr. Mrázovej. Ja osobne chcem len povedať, že podľa čl. 9 ods. 15 Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo 

schválilo či umožní pánovi Haviarovi a pánovi Sjeklovi vystúpiť v rámci dnešného zasadnutia 

a samozrejme, aby aj určilo bod, v ktorom môže vystúpiť. Takže pán Haviar chce vystúpiť 

v bode Rôzne a pán Sjekel chce vystúpiť teraz, v tomto bode ešte. Takže dávam hlasovať 

jednotlivo. Najprv dávam hlasovať o vystúpení pána Haviara. Takže prosím, hlasujte, 

ďakujem.“ 

 

            4/  Hlasovanie o možnosti vystúpenia  na MsZ p. Haviara 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 6 za,  7 proti, 3 sa zdržali, 4 

nehlasovali,  neschválilo vystúpenie p. Haviara. 

 

Mgr. Rybníček: „ Za 6, proti 7, zdržali sa 3, nehlasovali 4. Konštatujem, že tento návrh ste 

neschválili. A teraz mi dovoľte, aby som dal hlasovať o návrhu, aby vystúpil teraz pán Sjekel. 

Teda o návrhu, ktorý predložil pán Sjekel, že chce vystúpiť. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 5/ Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekela 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 3 za,  8 proti,  8 nehlasovali,  

neschválilo vystúpenie p. Sjekla. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 3, proti 8, nehlasovali 8. Konštatujem, že ani tento návrh ste neschválili. 

Týmto vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci považujem dnešné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva za otvorené.“ 

 

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

Predkladá: Ing. Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru 

 

Mgr. Rybníček: „Končíme bod č. 1 a prechádzame k bodu č. 2. Návrh na zmenu 

Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022. Predkladá Ing. Mária Capová, vedúca 

útvaru ekonomického. Nech sa páči.“ 

 

Ing. Capová: „Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci, 

vážení prítomní. Dovoľte mi, aby som predložila Návrh na zmenu Programového rozpočtu 

mesta Trenčín na rok 2022. Tento návrh mení kapitálové príjmy, ktoré zvyšuje o 1 000 € 

a kapitálové výdavky taktiež o 1 000 €. Bežné príjmy, bežné výdavky a príjmové a výdavkové 

finančné operácie sa nemenia. Najväčšími navrhovanými zmenami je úprava možnosti 

stravovania pre zamestnancov mesta a jeho mestských rozpočtových organizácií, kedy sa 

finančné prostriedky vo výške 239 815 € presúvajú z položky služby na položku transfery. 

Nakoľko vznikla možnosť dostávať namiesto stravných lístkov na poskytnutie stravovania 

finančný príspevok. Presúvajú sa výdavky na bežné výdavky na kosenie v materských školách 

vo výške 53 000 € z rozpočtu MHSL. Ďalej navyšujú sa bežné výdavky pre neštátne subjekty, 

neštátne školy a školské zariadenia v zmysle novely zákona o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve spolu vo výške 254 969 €. Na tieto dotácie pre tieto neštátne subjekty 

bola v rozpočte na rok 2022 vytvorená rezerva. Takže tieto finančné prostriedky sa presúvajú 
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na ich dofinancovanie z tejto rezervy. Upresňuje sa rozpočtová položka z bežných výdavkov 

na Európske hlavné mesto kultúry 2026 pre Kreatívny inštitút Trenčín, neziskovú organizáciu 

z položky bežné výdavky a položku bežné transfery. V rámci kapitálových výdavkov sa 

upresňuje rozpočet na urnové steny na cintoríne na Juhu z projektovej dokumentácie 

na realizáciu akcie. Tam bola nesprávne uvedená položka pri schvaľovaní rozpočtu. Rozpočtujú 

sa kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na cintorín Kubra vo výške 

9 200 €. Ide o presun z roku 2021. Narozpočtovávajú sa kapitálové výdavky na zakúpenie 

majáku na auto pre mestskú políciu vo výške 3 200 €. Takisto ide o presun z roku 2021 a  

zvyšujú sa kapitálové výdavky na výťah pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 62 000 

€. Tento návrh bol predložený na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie pri Mestskom 

zastupiteľstve v Trenčíne dňa 20. januára 2022, pričom komisia odporučila mestskému 

zastupiteľstvu predmetný materiál schváliť. Súčasne bol v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle 

mesta najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, pričom v zákonom stanovenej lehote 

neboli k nemu uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pán zástupca, pán 

viceprimátor Forgáč, nech sa páči.“ 

 

Mgr. Forgáč: „Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi 

predložiť pozmeňujúci návrh. Môj pozmeňujúci návrh za prvé presúva kapitálové výdavky 

vo výške 22 368 € z hardvéru na rozšírenie a inováciu štruktúrovanej kabeláže na hlavnej 

budove mestského úradu. Za druhé, zvyšuje kapitálové výdavky na realizáciu výmeny 

palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale o + 146 004 €. Zároveň sa zvyšujú 

príjmové finančné operácie na položke prevod z rezervného fondu o + 146 004 €. Za tretie, 

mení uznesenie k Návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 

nasledovne. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne za prvé schvaľuje, za prvé zmenu 

programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022. Za druhé, prevod z rezervného fondu 

vo výške 506 004 € na úhradu výdavkov, na spoluúčasť mesta Trenčín na projekte výmena 

palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale. Pozmeňujúci návrh za štvrté presúva 

kapitálové výdavky vo výške 5 000 € z realizácie investičnej akcie chodník a miestna 

komunikácia Lavičková na vypracovanie projektovej dokumentácie k tejto investičnej akcii. Za 

piate, presúva kapitálové výdavky vo výške 3 000 € z realizácie investičnej akcie nový priechod 

pre chodcov Mateja Bela a vypracovanie projektovej dokumentácie k tejto investičnej akcii. Za 

šieste, rozdeľuje bežné výdavky transfer pre Kreatívny inštitút Trenčín, nezisková organizácia 

na príspevok a dotáciu nasledovne. Príspevok na správu neziskovej organizácie Kreatívny 

inštitút Trenčín, nezisková organizácia vo výške 605 400 € a dotácia na činnosť pre Kreatívny 

inštitút Trenčín, nezisková organizácia vo výške 250 000 € a za siedme, presúva kapitálové 

výdavky vo výške 3 700 € na realizáciu akcie iluminácia veže + morový stĺp + reliéf Jána Jiskru 

z Brandýsa na hradnej skale na vypracovanie projektovej dokumentácie k uvedenej investičnej 

akcii. Pozmeňujúci návrh predkladám tak, ako vám bol zaslaný mailom. Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Vaňo, nech sa páči. Pán poslanec, prosím, 

zapni si mikrofón a môžeš hovoriť. Nech sa páči. Už je ťa počuť, pán poslanec. Môžeš hovoriť.“ 

 

Bc. Vaňo: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Dovoľte, aby 

som predložil pozmeňujúci návrh v Programe 9 Kultúra, podprogram 3 Podpora kultúrnych 

stredísk, položka 717. Kultúrne stredisko Zlatovce navrhujem znížiť sumu na vybavenie o –

27 000 z narozpočtovaných 100 000 na sumu 73 000 € a v tom istom programe Kultúra, 

podprogram 3 Podpora kultúrnych stredísk navrhujem vytvoriť novú položku 717 Cesta, 
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chodník a revitalizácia okolia Kultúrneho strediska Zlatovce s rozpočtom vo výške +27 000. 

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu cesty, prístupového chodníka v areáli Kultúrneho 

strediska Zlatovce, zrovnanie priľahlého terénu, výsadbu zelene, drevín a rozšírenie závlahy. 

Materiál som vám poslal takisto včera mailom. Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Ak sa už nikto iný nehlási do diskusie, aha pán poslanec 

Mičega, nech sa páči. Prosím ťa o mikrofón, zapnúť si. Pán poslanec, nie je ťa počuť. Musíš si 

zapnúť mikrofón.“ 

 

Ing. Mičega: „Počuť?“ 

 

Mgr. Rybníček: „Už teraz. Teraz až. Nech sa páči.“ 

 

Ing. Mičega: „Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť pána viceprimátora Forgáča. Ak by bol tak 

dobrý, že buď by doplnil ešte svoj návrh. Myslím, že to nemá problém zoštylizovať alebo ak 

nie, nech dá aspoň verejný prísľub, teda nech potvrdí svoj sľub z minulého roku v jednej veci. 

A to, keď sa robila Clementisova ulica, parkovisko dával sa tam nový komplet asfaltový povrch. 

Ešte v čase, keď sa to začínalo som požiadal, aby sa tam spravilo asi osem metrov chodníku. 

Taký prepoj, chodí sa tam po blate medzi chodníkom a jestvujúcou komunikačnou plochou. 

Sľúbil, že teda už sa to nestihne spraviť na konci roku, ale že sa to spraví hneď na jar. Tak ja 

by som chcel poprosiť, že buď keby tento bod priamo dal ako položku, že ho dopĺňa, alebo 

nech dá verejný prísľub. Ja myslím, že jeho slovo stačí na to, aby sme sa tu nemuseli až tak 

úplne formalizovať. Bavíme sa o sume nejakých 700 € to mohlo byť. Mohlo to byť hotové 

jedným vrzom, ale ja verím, že si osvojí túto moju požiadavku alebo sa aspoň k tomu vyjadrí. 

Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Pán viceprimátor Forgáč, nech sa páči.“ 

 

Mgr. Forgáč: „Nerozumiem, pán kolega, prečo máš potrebu toto riešiť verejne, ale OK Áno, 

rozprávali sme sa o tom v decembri. V rámci predprípravy na tieto veci kolegovia 

z investičného útvaru už začali pracovať. Ja túto vec nebudem dopĺňať do môjho 

pozmeňujúceho návrhu. V každom prípade platí to, čo som ti povedal v decembri neformálne 

ako kolegovi, že urobím všetko preto, aby táto vec nakoľko má samozrejme aj logiku, aj 

opodstatnenie a musím povedať, že sa na mňa obrátili aj viacerí ostatní kolegovia z mestskej 

časti Sever. To znamená, že má to aj podporu. V každom prípade som presvedčený o tom, že 

toto sa určite neudeje skôr ako bude marcové zastupiteľstvo. To znamená, že nevidím žiadny 

dôvod na to, aby som teraz narýchlo tu komponoval nejaké zmeny pozmeňujúceho návrhu. Ale 

keď teda voláš po verejnom zopakovaní prísľubu, ktorý si odo mňa dostal ako kolega 

neformálne, tak áno, potvrdzujem to a tento chodník budeme chcieť dostať. Naozaj to nie je 

nejaká vysoká investícia, ktorá by bola podstatná, ale dopĺňať do návrhu ju nebudem. Ďakujem 

pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Faktická, pán poslanec Mičega.“ 

 

Ing. Mičega: „Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán viceprimátor. Myslím, že tu už neni čo 

dodať. Len jednu vec teda, ak nás niekto aspoň sleduje, tak ja len spresním, že sa jedná o časť 

chodníka medzi Clementisovou 8 a, medzi Clementisovou 6 a 4 napojenie toho chodníka 

smerom k hrádzi, smerom k ulici Kraskovej, okolo nových polopodzemných kontajnerov 

naprieč asfaltovou plochou, kde sa deti hrávajú. Takže bavíme sa tam o nejakých osem - deväť 

metrov chodníka. Takže ešte raz ďakujem a verím, že sa to podarí.“ 
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Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Ak sa nikto iný nehlási do diskusie, končím možnosť vystúpiť 

v diskusii a dávam hlasovať o pozmeňovacích návrhoch tak, ako boli predložené. Takže prvý 

pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec, pán viceprimátor Forgáč. Dávam hlasovať o tomto 

návrhu. Ďakujem.“ 

 

          1/ Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu č. 1 Mgr. Forgáča 

 

         Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 22 za,  schválilo pozmeňujúci návrh  

v zmysle návrhu Mgr. Forgáča. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 22. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Druhé 

hlasovanie bude o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Tomáš Vaňo. Dávam 

hlasovať. Nech sa páči, hlasujte, ďakujem.“ 

 

          2/ Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu č. 2 Bc. Vaňa 

 

         Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za,  schválilo pozmeňujúci návrh  

v zmysle návrhu Bc. Vaňa. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 21. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Dovoľte mi teraz, keďže už 

neboli žiadne pozmeňovacie návrhy dám hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 

v zmysle schválených pozmeňovacích, aj v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. 

Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 3/ Hlasovanie o materiáli ako celku  so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 21 za,  schválilo Zmenu 

Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022  v zmysle schválených   

pozmeňujúcich návrhov.   

/Uznesenie č. 1120/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 21. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

K bodu 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  

 

 

Mgr. Rybníček: „Dovoľte mi, aby sme teda prešli k ďalšiemu bodu, bodu č. 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 
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Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 686 zo dňa 23.09.2020 a uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č. 817 zo dňa 10.03.2021. Tento materiál predkladá JUDr. Katarína 

Mrázová, vedúca útvaru právneho. Nech sa páči.“ 

 

JUDr. Mrázová: „Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň všetkým. Dovoľte mi, aby som vám 

predložila materiál. V podstate ide o jednoduchý materiál, ktorý pojednáva o tom, že mestské 

zastupiteľstvo nám schválilo zámer vyhlásiť verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou 

zákazky 35 000 000 €. Následne, ešte pred vyhlásením verejného obstarávania sme 

predpokladanú hodnotu zákazky upravovali. Určite si to pamätáte na aktuálne ceny 

a na predpokladanú hodnotu 53 700 000 € bez DPH. Potom, ako sme vyhlásili verejné 

obstarávanie, sme vlastne dostali námietky, ktoré pojednávali o tom, či mesto Trenčín môže 

v rámci tej zmluvy zakotviť právo na opciu na ďalšie tri roky, ako keby predĺžiť tú zmluvu. 

Úrad pre verejné obstarávanie v tomto prípade argumentoval tak, že túto opciu nie je možné do 

zmluvy zakotviť, a preto sme upravili predpokladanú hodnotu zákazky tak, že sme znížili 

hodnotu zákazky o opciu na sumu 41 306 000 € bez DPH. Potom vlastne zbehla celá súťaž, 

prebehlo celé verejné obstarávanie, boli nám predložené cenové ponuky uchádzačov a vlastne 

momentálne sme v štádiu takom, že máme vlastne vybratého uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, ktorý teda je identifikovaný ako úspešný. Informácia o tom je vlastne zverejnená 

aj na profile mesta Trenčín a s tým teda, že jeho ponuková cena je vyššia ako predpokladaná 

hodnota zákazky. Z tohto dôvodu je preto potrebné, aby sme vedeli pokračovať v procese ďalej 

zvýšiť predpokladanú hodnotu zákazky tak, aby bolo možné vlastne, aby sme mali kryté 

súhlasom zastupiteľstva uzavretie tejto zmluvy. Vzhľadom ku skutočnosti, že sme teda na konci 

procesu verejného obstarávania, tak sme neurobili takú vec, že by sme zvyšovali predpokladanú 

hodnotu zákazky, ktorá samozrejme je dôležitá najmä pri vyhlásení tendra ako takého, ale 

volíme teda cestu takú, že dávame zastupiteľstvu návrh na schválenie uzavretia zmluvy. To 

znamená, na vyslovenie súhlasu s uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom verejného 

obstarávania - nadlimitnej zákazky tak, ako bolo uvedené v uznesení, kde je teda zákazka 

identifikovaná s úspešným uchádzačom, ktorým sa stala skupina dodávateľov s názvom 

Transdev – Trenčín, ktorá teda pozostáva z hlavného člena skupiny, zo spoločnosti TD 

Transport, s.r.o. a vedľajšieho člena skupiny – Transdev Morava, s.r.o.. S tým, že východisková 

cena pre prvý rok trvania zmluvy je vo výške teda 4 598 134 € za rok a to teda v znení zmluvy 

tak, ako bola v znení súťažných podkladov. Takže z mojej strany asi toľko. V podstate tá súťaž 

ako taká je celá za nami a toto je v podstate posledný krok, ktorý potrebujeme procesne my ako 

komisia dotiahnuť na to, aby sme mohli pristúpiť k uzavretiu zmluvy. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Hošták, nech sa páči. 

Prosím, keby ste si mohli zapnúť mikrofón. Nech sa páči.“ 

 

Hošták MBA, PhD.: „Áno, už sa mi to podarilo. Chvíľku trvalo, kým sa mi otvorila tá 

možnosť. Nechcem zdržovať, ale nedá mi, keďže som bol členom komisie tým pozorovacím 

alebo ako sa tomu hovorí, aby som v tomto fóre nepoďakoval odborným útvarom aj tým 

externým právnikom, ktorí zabezpečovali toto verejné obstarávanie, pretože tak, ako som ho 

vnímal, nebolo jednoduché. Cením ako človek z finančnej komisie alebo teda niekto, kto sa 

pohybuje v tejto sfére by som chcel oceniť tú filozofiu, pretože my sme nevysúťažili koncept, 

ktorý vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré potom môžu lietať hore - dole, ale 

vysúťažili sme teraz cenu, ktorá bude len indexovaná na základe vývoja inflácie, prípadne cien 

pohonných hmôt. Takže toto prináša určitú stabilitu, lebo vieme čo sme vysúťažili a síce nikto 

nevie aká bude inflácia, ale je tam určitý taký myslím si, že lepší mechanizmus toho, ako je 

rátaná cena, ktorú budeme platiť za tieto služby. Zároveň sme vysúťažili v podstatne vyšší 

štandard. V tomto smere by som ocenil aj prácu ostatných poslancov, ktorí boli v tejto komisii. 
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Osobitne kolegu Ščepka, ktorý tu dnes nie je, ale opäť aj odborných útvarov a myslím si, že 

Trenčania sa budú môcť tešiť na to, že im budú poskytované služby prepravné naozaj 

v štandarde, ktorý bude zodpovedať už tomu, čo je dnes bežné a obvyklé a budeme mať pekné 

a modernejšie autobusy a ekologickejšie. No a posledné, že prečo som ďakoval jedným 

z účastníkov, ktorý teda nebol úspešný. Bolo toto obstarávanie torpédované zľava, sprava 

a naozaj vždy boli pripravené reakcie veľmi kvalifikované a Úrad pre verejné obstarávanie vo 

väčšine prípadov akceptoval tieto argumenty a aj preto sa podarilo tú súťaž dostať do tohto 

bodu, aj keď to bolo teda vďaka týmto obštrukciám zdržané, ale dostať do tohto bodu, že dnes 

sa predkladá už zmluva, ktorú mesto môže podpísať a vzhľadom na tú filozofiu, ktorá bola 

zvolená myslím si, že je to naozaj úspech aj v tom celoslovenskom meradle. Tak som chcel, 

aby to tu odznelo. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pánovi poslancovi Hoštákovi. Hlási sa niekto ďalší do diskusie? 

Pán poslanec Mičega, nech sa páči.“ 

 

Ing. Mičega: „Ďakujem. V princípe by mi stačila aj faktická, ale keďže už som sa prihlásil, tak 

to takto budem rešpektovať. Ja ďakujem pánovi Hoštákovi, že použil pár razy výraz, že ďakuje 

jednej komisii, ďakuje jednému poslancovi, ďalšiemu poslancovi, že bol v komisii takej, 

onakej. No, ja všetko rešpektujem, len chcem povedať pánovi predsedovi finančnej 

a majetkovej komisie, ale aj ostatným a zároveň vám to dávam na vedomie všetkým aj k tebe, 

pán primátor teda ako nositeľovi, ako nejakej autority na meste, že dnešným dňom ste mi 

neumožnili vykonávať plnohodnotne môj mandát, pretože ja už som tretí mesiac mimo komisii, 

ktoré sú pri mestskom zastupiteľstve a to riadnej. Samozrejme, že mám možnosť v prípade, ak 

teda či už ma zvolia poslanci do komisie ad hoc na nejaký účel alebo aj komisie, ktorú zvolávaš 

ty ako primátor. Mám možnosť vykonávať nejakú činnosť, čo samozrejme rešpektujem, že sa 

nedeje, ale v komisii riadnej. To sú tie komisie, ktoré máme v štatúte mesta je jasne uvedené. 

Jak sa nemýlim aj nielen v Rokovacom poriadku, ale aj v štatúte, že každý poslanec je členom 

komisie a mne ste neumožnili už štvrtý mesiac, piaty mesiac takmer vykonávať funkciu 

poslanca. Takže pán kolega Hošták, ja ti ďakujem, že informuješ aj obyvateľov, aj 

celoslovensky, že mesto Trenčín niečo obstaráva. Len chcem vám dať zároveň na vedomie teda, 

keď celoslovensky, že mesto Trenčín má medzi svojimi členmi poslanca, ktorý je nielen 

v oblasti stavbáriny, ale aj dopravy a funguje v oblasti dopravy a má aj odborné vzdelanie 

v niektorých oblastiach čo sa týka dopravy a nebol členom ani tej obyčajnej komisie, ale ja som 

sa tam ani nejako nepchal, lebo rešpektujem skutkový stav. Vrátim sa k prvotnej myšlienke. 

Páni kolegovia, pani kolegyne, chcem vám dať na vedomie, že ako poslancovi mi neumožňujete 

vykonávať riadne mandát a žiadam, aby ste sa s tým vysporiadali. Nakladajte s tým, ako uznáte 

za vhodné. Máte jednu nevýhodu a to ďakujem zastupiteľskej demokracii, že ako poslanca ma 

zbaviť funkcie nemôžete, ale že mi neumožňujete vykonávať funkciu, to môžete a to teda 

ďakujem. To je všetko.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Pán viceprimátor Forgáč, nech sa páči.“ 

 

Mgr. Forgáč: „Ja chcem len všetkým, ktorí toto počuli pripomenúť, že ako stala sa 

bezprecedentná vec, ale stala sa pán kolega Mičega z tvojej strany. Ty si sa vzdal členstva 

v komisii, v ktorej si bol riadne zvolený. Mohol si vykonávať prácu v tejto komisii a odporúčať 

mestskému zastupiteľstvu to, čo teda komisii prináleží pri mestskom zastupiteľstve. Ja úplne 

nerozumiem tomu, že prečo teraz ukazuješ prstom na niekoho iného, lebo mal by si sám na 

seba. Bezprecedentne nemyslím si, že sa to vôbec niekedy stalo si sa vzdal členstva v komisii, 

v školskej komisii a teraz prepáč za výraz, tu vyplákavaš, že nemôžeš plniť svoj mandát alebo 
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niečo podobné. Je to presne opačne. Ja už to komentovať nebudem a vôbec nerozumiem čo 

predvádzaš opäť. Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Faktická, pán poslanec Mičega.“ 

 

Ing. Mičega: „Existuje také jedno porekadlo, že trafená hus zagágala. Pán viceprimátor, ja by 

som radšej hamoval, aby som potom nebanoval. To hovorím v tvojom prípade. Ty si bol ten, 

ktorý na zastupiteľstve povedal, že nemôžem byť do stavebnej komisie zvolený, lebo som 

členom komisie školstva. A bolo to presne na zastupiteľstve, kde ma navrhol kolega za člena 

stavebnej komisie. Ja som na to povedal, pán viceprimátor, ak má byť prekážkou moje členstvo 

v komisii školstva, ja sa týmto vzdávam tohto členstva a žiadam, aby ste ma zaradili do komisie 

stavebnej. Pán viceprimátor, toto je fakt dohľadateľný a to bolo ešte rokovanie priamo v sále. 

Takže ja nevyplakávam, ja konštatujem. Ja konštatujem, keď kolega Hošták ako predseda 

finančnej a majetkovej komisie vymenoval x komisií a x ďakovačiek, tak som k tomu 

konštatoval, že ja som neni v žiadnej komisii a dnešným dňom, preto to vravím, lebo pred 

chvíľkou, pred chvíľkou, pán viceprimátor ste ma neschválili a ak si dobre pamätám aj tvojim 

hlasom a ty si bol ten, ktorý povedal, že nevidíš v tom problém, len problémom je to, že som 

členom komisie školstva. Takže toto je fakt. Takže ja nevyplakávam, dobre? Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Pán viceprimátor Žák a potom pán viceprimátor Forgáč.“ 

 

Žák B.S.B.A.: „Ďakujem za slovo. Veľmi v krátkosti, ale asi by sme sa potom mohli vrátiť 

k téme tohto bodu, a teda autobusovej doprave. Je podľa mňa naivné si myslieť, respektíve bez 

pri rozhodnutí vzdať sa členstva komisie školskej. Teda tam, kde som predseda. Si podstúpil 

isté riziko, že či to nasledujúce hlasovanie, kde si mal byť navrhnutý na člena komisie, v ktorej 

chceš byť dopadne tak, ako by si si želal. To riziko si sa rozhodol podstúpiť slobodne a moc 

dobre vieš ako funguje reálne proces zastupiteľstva, že tie veci na seba musia nadväzovať, a že 

jedno musí byť schválené, aby naozaj fungovalo tak, ako by si si želal. Čiže podstúpil si to 

riziko dobrovoľne a tak prosím teraz nehovor, že my sme ti spravili nejakú krivdu. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Pán viceprimátor Forgáč, faktická.“ 

 

Mgr. Forgáč: „Ja len poprosím, že veľmi rád a naozaj to myslím úprimne, Miloš, si toto s tebou 

vydiskutujem, ale naozaj sme v bode, ktorý sa vôbec netýka tejto a obidvaja mám pocit, že 

porušujeme teraz Rokovací poriadok, že tu moceme nejaké členstvo v komisii. To s týmto 

bodom nemá nič spoločné a veľmi rád si to s tebou vydiskutujem. Ja som vtedy bol 

predsedajúci, ktorý sa vyjadril, že nemám, nie je problém zaradiť takýto bod programu, ktorý 

pán Medal navrhol, ale je tu prekážka iná a to je samotný Rokovací poriadok, respektíve štatút, 

ktorý hovorí o tom, že jeden jednotlivý poslanec môže byť iba v jednej komisii. Ja som nikdy 

nepovedal, že nemám problém s tým, aby som teba zvolil do komisie životného prostredia. 

V komisii životného prostredia s mojim hlasom v tomto volebnom období nepočítaj. Ja ťa 

nepodporím k tomuto a sám si sa z komisie školstva odhlásil. Opakujem, je to bezprecedentné. 

To sa ešte nikdy nestalo. Takáto je pravda. Kľudne si to vydiskutujme. Môžme si o tom 

podebatovať, ale nemá význam to riešiť takto verejne podľa mňa. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Ja teda, pán poslanec Mičega, faktická. Musíš si zapnúť 

mikrofón. Nie je ťa počuť, pán poslanec. Ešte raz, prosím ťa, zapni si mikrofón.“ 

 

Ing. Mičega: „Chcel som povedať jednu vec. Pán viceprimátor, ja tu nič nemiešam. No, prečo 

to spomínam? No, preto to spomínam, že keď som nastúpil ako poslanec v 2014, tak boli 
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2 000 000 € dotácia na dopravu. Za môjho pôsobenia ako predseda komisie dopravy to kleslo 

na 1,8 milióna, potom to čiastočne išlo hore. Dneska tu máme vyše 4 000 000. Pri všetkej úcte 

a pri všetkej snahe prečítať si materiály, ktoré mám k dispozícii nie je možné cez online 

prostriedky zistiť a nejako reálne sa podebatovať a prečo vlastne došlo k navýšeniu ceny. 

Bavíme sa tu raz toľkej. Možno sú tam kilometre navyše, možno sú tam navyše ďalšie 

prostriedky, možno sa kupujú autobusy a na toto nie je priestor ani tu v týchto dvoch minútach 

a ani na tom zastupiteľstve. Takže pán viceprimátor, prečo spomínam členstvo? Pretože o 100 

% navyšujete cenu MHD v Trenčíne a toto už je vec, ktorá obyvateľov zaujíma. Nebavíme sa 

o dvoch miliónoch, ale štyroch. Keď som ja bol predseda komisie, bolo to dva milióny. Teraz 

je to štyri milióny. A toto je vec, ktorá obyvateľov Trenčína zaujíma a ja si myslím, že má úplne 

legitímne spojenie s tým o čom hovorím, že mne neumožňujete vykonávať funkciu poslanca 

riadne prostredníctvom komisií.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ja len verím, že toto, čo si teraz povedal, nemôžeš myslieť ani len trochu 

vážne a ja len dúfam, že to tak je. Lebo ak toto, čo si teraz povedal myslíš úprimne a vážne, pán 

poslanec Mičega, tak musím úprimne povedať, že si neuveriteľne nekompetentný, neuveriteľne 

nekompetentný. Nevieš o tomto meste vôbec nič. Nemáš o súťaži, ktorá tu beží tri roky ani 

„ánung“. Nikdy si sa o ňu ani nezaujímal a hlavne je to tak zložitý komplex problémov, ktorý 

bol pod kontrolou troch poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí tam boli riadne menovaní, 

ktorí odviedli skvelú prácu. Pri tom čo sa deje na trhu, na MHD s autobusmi, pohonné hmoty 

a tak ďalej rozprávať tu o tom, že keď si ty bol, to bolo o milión či o dva lacnejšie ako keď tam 

teraz nie si, tak úprimne ako musím povedať, že naozaj keď toto myslíš vážne, tak to je taká 

nekompetentnosť neuveriteľná a buď rád, prosím ťa, že nie je priestor na diskusiu, pretože keby 

bol dlhší priestor na diskusiu, utŕžil by si neuveriteľnú odbornú hanbu aj argumentačnú, 

neuveriteľnú odbornú a argumentačnú hanbu, a že vôbec si schopný do tohto ísť a až tak ďaleko 

zájsť ma úprimne vyrušuje a je mi ťa ľúto. A ja by som naopak chcel poďakovať pánovi 

poslancovi Hoštákovi, Ščepkovi aj Medalovi. Zároveň celej tej komisii, Katke Mrázovej, jej 

kolegyniam z právneho oddelenia, Majke Capovej, prednostovi mestského úradu, pani 

Turčanovej a ďalším ľuďom, ktorí tri roky veľmi tvrdo pracovali na tomto výsledku. Dokonca 

mi bolo povedané, že je to jedna zo súťaží, ktorá by mala byť uvádzaná ako príklad na to, ako 

sa majú robiť súťaže, že to bolo maximálne profesionálne zvládnuté a že je to súťaž, ktorá 

naozaj bude aj ako príkladom toho, ako sa to má robiť. A z tejto súťaže vzišiel víťaz na základe 

podmienok, ktoré určovala komisia, v ktorej boli títo poslanci a ďalší. Ľudia budú mať od 1. 9. 

nové autobusy v Trenčíne na základe podmienok, ktoré si stanovili poslanci a teda stanovili 

sme si my ako mesto. Bolo to naozaj veľmi ťažké, pretože tie obštrukcie alebo teda tie 

odvolávania boli veľmi ťažké a museli byť používané veľmi tvrdé argumenty na to, aby sme 

túto vec zvládli a my sme to zvládli. A miesto toho, aby sme sa tu tešili a vzájomne si tu 

poďakovali, že môžme za to hlasovať, tak ty sa znížiš k tomu, že povieš, že za tvojej éry boli 

autobusy lacnejšie ako sa teraz vysúťažili. To je tak absurdné a odporné, že keď mieniš týmto 

populizmom hnusným ísť ďalej, tak sa prosím ťa spamätaj. Lebo akokoľvek som od teba ako 

človeka schopný prijať normálne argumenty a keď treba ako bolo povedané pred chvíľkou aj 

pán viceprimátor Forgáč povedal. Keď treba, tak samozrejme urobíme veci, ktoré žiadaš a ktoré 

majú logiku a sú v poriadku a radi to urobíme. Urobili sme to na ulici, na ktorej bývaš a tak 

ďalej a nemáme s tým žiadny problém. Toto zastupiteľstvo nemá žiadny problém s týmto 

a hlasuje normálne o týchto veciach. Ale postaviť sa tu do pozície v takejto náročnej a ťažkej 

veci o tom, že keby ty si tam bol, tak by to bolo lacnejšie, lebo nemáš šancu sa dostať 

k informáciám, je naozaj teda musím povedať, že na úrovni Mazureka a ďalších ľudí. Tak sa 

prosím ťa spamätaj, lebo urážaš mňa, urážaš poslancov, urážaš tých ľudí, ktorí tri roky 

pripravovali tú súťaž a nemáš na to žiadne právo, lebo si nekompetentný v tejto oblasti. Tak 

prosím ťa, radšej hamuj, ako potom banuj. Pán poslanec Hošták.“ 
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Hošták MBA, PhD.: „Ďakujem za slovo. Možno by som sa pokúsil z mojej strany to vrátiť do 

tej vecnejšej roviny. Len by som chcel pripomenúť. Ja som rozprával o tých vyšších 

štandardoch. Oni vyplývajú aj z plánu dopravnej obslužnosti alebo ako sa tento dokument 

nazýva. Ten bol predmetom aj prerokovania myslím, že aj mestského zastupiteľstva. Takže 

naozaj toto, to, čo sme súťažili sme nastavovali v pomerne širokom pléne a je niečo, o čom boli 

sme všetci informovaní a mnohí sa do toho zapájali a ako sa vysúťažilo, to samozrejme 

rozhodoval trh. Tí uchádzači boli traja. Po nejakých takých ďalších peripetiách ostali len dvaja. 

Slovensko je malá krajina, takže tu asi sa nedá pri takejto súťaži očakávať, že to bude tridsať 

uchádzačov a ešte posledná faktická pripomienka je, že tá cena, ktorú teda ideme schvaľovať, 

to je cena za službu, ktorú by sme platili, ak by sme vozili ľudí zadarmo, čo nerobíme. Výsledok 

toho, koľko bude mesto doplácať, bude reflektovať za prvé teda tú cenu a od nej sa odráta 

cestovné, ktoré vyberieme a len ten zvyšok, tú stratu bude doplácať mesto a toto bude závisieť 

aj od toho, ako budeme stanovovať v budúcnosti tarify za MHD. To len, aby bolo jasné, že 

o čom vlastne dnes hlasujeme. Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Pán poslanec Mičega, nech sa páči. Posledná faktická.“ 

 

Ing. Mičega: „Pán primátor Rybníček, ja žasnem čoho si schopný zase ty. Pri využívaní tvojich 

možností, že máš komplet teraz pätnásťminútovku na mňa si dovolím teraz povedať ti jednu 

vec. Vyprosujem, aby si ma ty porovnával s nejakými poslancami a je mi úplne jedno, či 

opozičnými alebo koaličnými. Ja na rozdiel od teba sa nechodím do Bratislavy s nimi 

bratríčkovať a po rôznych politických fórach predvádzať, ale jednu vec ti poviem. Ak 

predkladáš materiál a treba si ho pozrieť. Materiál, kde sa bavíme o sume nejakých štyri milióny 

a materiál má jednu stranu. Prosím vás všetci, ktorí to sledujete online, jednu stranu. Tak ja 

myslím ako poslanec mám právo sa pýtať a druhú vec, že som porovnal fakty. Ty si asi bol 

hluchý, pán primátor. Ja som povedal, že určite sú tam ďalšie veci, ktoré sa porovnať nedajú. 

Možno nové autobusy, možno viacej kilometrov. Áno, to som povedal. Preto neporovnávam 

cenu z hľadiska toho, že to je drahé a nikoho som ani neupodozrieval. Ešte som aj poďakoval 

členom komisie, len jednu vec to má. Prosím pekne, jednu stranu. Úplne v pohode stačilo 

rozšíriť ten materiál a možno by tam boli tie údaje, o ktorých hovorím. A prosím pekne ešte 

raz, padlo to na úrodnú pôdu, lebo ste doplnili ďalšie informácie o autobusoch a tak ďalej. 

Takže pán primátor Rybníček, kľud a využívaj svoj online priestor. Ja sa budem pýtať aj tak 

ďalej. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ja myslím, že pán poslanec Hošták to vysvetlil dostatočne a keďže 

chvalabohu som presvedčený o tom, že ľudia nie sú hlúpi, tak si urobia svoj obraz sami. Takže 

nech sa páči, pokračuj ďalej. Katka Mrázová, predkladateľka sa prihlásila, nech sa páči.“ 

 

JUDr. Mrázová: „Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som teda na margo tej diskusie 

v posledných minútach chcela dodať, že v tom materiáli, ktorý áno, má jednu stranu, to 

uznávam, ale vlastne nevedeli sme akým spôsobom a ktoré informácie tých poslancov 

zaujímajú, pretože tých informácií bolo strašné kvantum, tak sme do materiálu dali vetu, že 

všetky relevantné doklady o tejto zákazke sú prístupné na linku a dali sme tam link. Na tom 

linku sú prístupne absolútne všetky doklady, a to od počiatku. Tá súťaž je absolútne 

transparentná. Je to nadlimitná zákazka. Bola zverejnená aj v Európskom vestníku a od 

počiatku tejto súťaže všetky doklady, ako návrh zmluvy, technicko-prevádzkové štandardy. 

Všetky veci, ktoré sa týkajú autobusov a tak ďalej. Čiže čokoľvek, čo vlastne bolo potrebné 

preto, aby sa vedeli nám firmy hlásiť do súťaží boli od počiatku verejné a ten link máte v tom 

materiáli. To znamená, že keby ste si pozreli na tom linku, tak všetky tieto údaje by ste sa tam 



14 
 

dočítali. Samozrejme, v opačnom prípade by ten materiál musel mať možno dvesto strán, na to 

by sme tam dali všetky údaje. Aj tak by vám možno nejaká chýbala. A ešte pokiaľ ide o tú cenu, 

tak nedá mi nereagovať ani na to, že áno, je tá cena vyššia ako sa predpokladalo, ale musíme si 

uvedomiť, že v rámci legislatíve Európskej únie boli prijaté mnohé zmeny, ktoré nás nútili ísť 

do riešení, ktoré boli drahšie. Napríklad je vlastne smernica, ktorá sa týka ekologizácie, kde 

napríklad je veľký rozdiel, či máte autobus, ktorý jazdí napríklad na CNG plyn alebo autobus, 

ktorý mal klasický nejaký dieslový pohon. To znamená, že toto všetko boli presne faktory, ktoré 

prispeli k tomu, že tá cena je dnes vyššia. To už tu teda odznelo, ale každopádne, musím 

reagovať na to, že materiál mal síce jednu stranu, ale je na ňom link, na ktorom sú prístupné 

všetky dokumenty. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Čiže inými slovami poslanci mali možnosť sa k materiálu dostať 

a naštudovať si ho, keď chceli cez link, ktorý dostali v materiáli na toto zastupiteľstvo. Ďakujem 

za doplnenie, pani JUDr. Mrázová. Ešte raz vám všetkým úprimne ďakujem za to, čo ste urobili. 

Veľmi sa ja osobne z toho teším a je to proces, ktorý, na ktorý ja osobne som veľmi hrdý. Takže 

som rád, že od 1. 9. budú obyvatelia a obyvateľky mesta Trenčín jazdiť úplne v nových 

autobusoch, ktoré spĺňajú štandardy 21. storočia. Končím možnosť vystúpiť v diskusii 

a dovoľte mi, aby som dal hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne súhlasí 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 s úspešným uchádzačom: skupinou dodávateľov s názvom Transdev – 

Trenčín, ktorá pozostáva z hlavného člena skupiny – TD Transport, s.r.o. a vedľajšieho člena 

skupiny – Transdev Morava, s.r.o. a východiskovou cenou vo výške 4 598 134 €/rok bez DPH 

a to v znení, ktoré bolo súčasťou súťažných podkladov k vyššie uvedenej zákazke. Zapnite si 

prosím vás kamery, keď ideme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Hlasujme, nech sa páči.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 sa zdržal  súhlasilo  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 

/Uznesenie č.1121/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18, zdržal sa 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem vám 

veľmi pekne.“ 

 

K bodu 4  Majetkové prevody 

  Predkladá:  Ing. Gabriela Vanková, vedúca útvaru majetku mesta,  

                                  Eva Struhárová, predsedníčka komisie SV a VP 

                           

 

Mgr. Rybníček: „Prechádzame ďalej k bodu č. 4 Majetkové prevody. Predkladá pán Peter 

Hošták.“ 

 

Ing. Vanková: „Po dohode s pánom predsedom finančnej komisie ...“ 
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Mgr. Rybníček: „Aha, dobre, fajn. Tak.“ 

 

Hošták MBA, PhD.: „Áno, áno. Ja som poprosil pani Vankovú. Predsa len pri tomto online 

móde to je oveľa faktickejšie.“ 

 

Mgr. Rybníček: „OK to som nevedel, takže predkladá pani vedúca útvaru majetku a meninová 

oslávenkyňa. Všetko najlepšie k meninám, Gabika. Nech sa páči.“ 

 

K bodu 4A  Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 

8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. pre Cirkev adventistov siedmeho 

dňa 

 

Ing. Vanková: „Dobrý deň všetkým prítomným. Takže pod bodom č. 4A si dovolím predložiť 

návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prevod pozemku v katastrálnom území 

Trenčín o výmere 3 m2 predajom pre Cirkev adventistov siedmeho dňa za účelom vysporiadania 

tohto pozemku a scelenia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu 30 

€/m2. Je to pozemok, ktorý sa nachádza na ulici Hodný Šianec, ktorý je žiadateľom dlhodobo 

užívaný a oplotený. Nachádzajú sa tam schodíky, ktoré tvoria a zabezpečujú prístup do 

nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to prípad hodný osobitného 

zreteľa. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 4A – PHOZ  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za,  schválilo predaj pozemku vo 

vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  

pre Cirkev adventistov siedmeho dňa v zmysle predloženého návrhu. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. To je HOZ. Teraz návrh 

ako celok. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

2/ Hlasovanie o materiáli 4A   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za,  schválilo predaj pozemku vo 

vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  

pre Cirkev adventistov siedmeho dňa v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1122/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

K bodu 4B  Návrh na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre Štefan 

Balaj 

 

Ing. Vanková: „Materiál pod bodom 4B. Predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Prevod pozemku v katastrálnom území Soblahov o výmere 28 m2 a 53 m2 

predajom pre Štefana Balaja, za účelom vysporiadania užívaných pozemkov, ktoré tvoria 

prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 6,54 €/m2. Sú to 
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pozemky - zeleň, cez ktoré je zabezpečený prístup z chotárneho chodníka k rekreačnému 

objektu vo vlastníctve kupujúceho. O tieto pozemky sa žiadateľ dlhodobo stará a udržiava ich. 

Nachádzajú sa vlastne oproti zjazdovke v Soblahove a tvoria súčasť zázemia prislúchajúceho k 

rekreačnému objektu. K tomuto prevodu sme si vypýtali aj stanovisko správcu Mestského 

hospodárstva a správy lesov ako správcu pozemkov, ktoré sa nachádzajú v okolí a uvedené 

pozemky nie sú potrebné pre mesto Trenčín ani pre potreby organizácie využiteľné 

na hospodárenie v lese a netvoria ani prístup na pozemky inými obhospodarované. Výška 

kúpnej ceny bola stanovená rovnako ako v obdobnom prípade pri predaji pozemkov v tejto 

lokalite a bola stanovená na základe všeobecnej hodnoty stanovenou znaleckým posudkom.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to HOZ. Prosím, hlasujte, 

ďakujem.“ 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 4B – PHOZ  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za,  1 sa zdržal, schválilo predaj 

pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. v z.n.p.  pre Štefana Balaja v zmysle predloženého návrhu. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že návrh ste schválili. Teraz prosím hlasujte ako celok 

a prosím, aby keď hlasujete, ste si naozaj zapli kamery. Ďakujem.“ 

 

2/ Hlasovanie o materiáli 4B   

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za,  1 sa zdržal, 2 nehlasovali 

schválilo predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Štefana Balaja v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1123/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 16, zdržal sa 1. Konštatujem, že návrh... Nehlasovali dvaja. Konštatujem, 

že návrh ste schválili.“ 

 

K bodu 4C  Návrh na prenájom nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 

138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre Jozef 

Beďač 

 

Ing. Vanková: „Materiál pod bodom 4C. Predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Prenájom pozemkov a spevnenej plochy chodníka. Pozemky o výmere 18 

m2, 13 m2, a časť stavby chodníka o výmere 24 m2 do nájmu pre Jozefa Beďača, za účelom 

úpravy jestvujúceho chodníka, úpravy autobusovej niky a vjazdu na lávku v súvislosti 

s realizáciou stavby Premostenie potoka Kubra, v súlade s odsúhlasenou situáciou z projektovej 

dokumentácie pre SO.02 Dopravné riešenie Premostenia potoka Kubrica, ktoré vypracoval 

projektant Ing. Matečný, za cenu nájmu 1 € v súlade s VZN maximálne na dobu dvoch rokov 

odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy bude, 

že nájomca je povinný dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení k projektovej dokumentácii, 

ktoré vydal Mestský úrad v Trenčíne, teda jednotlivé odborné útvary. Ďalej nájomca je povinný 

doriešiť s prevádzkovateľom MHD prípadné dočasné obmedzenia a zo stavby vyplývajúce 

dočasné úpravy MHD. Prípadné obmedzenia budú samostatne riešené v rámci podmienok pri 

stavebnom konaní. Po kolaudácii bude časť stavebného objektu Premostenie potoka, to jest 
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chodník odovzdaný, prevedený do vlastníctva mesta Trenčín za kúpnu cenu 1 €. Ide o pozemok, 

spevnená plocha - chodník, na Ul. Pod Hájikom, na ktorom bude riešená úprava vjazdu 

premostenia potoka a jestvujúceho chodníka. Nakoľko vjazd z rodinného domu nesmie ústiť do 

autobusovej linky, je potrebné ju skrátiť a prebudovať.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný 

osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 4C – PHOZ A/  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za,  1 nehlasoval, schválilo 

prenájom nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na uzatvorenie zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve pre Jozefa Beďača v zmysle predloženého návrhu. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18, nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste, HOZ ste schválili. Teraz 

ideme schvaľovať návrh ako celok, teda bod A, hej? Tak?“ 

 

Ing. Vanková: „Áno, teraz ako celok.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Takže teraz ideme schvaľovať bod A alebo ideme schvaľovať úplne celý 

materiál?“ 

 

Ing. Vanková: „Nie. Bod A ako celok.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Bod A ako celok. Dobre. Takže dávame hlasovať o bode A ako o celku. 

Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

2/ Hlasovanie o materiáli 4C – A/  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za,  2 nehlasovali, schválilo 

prenájom nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na uzatvorenie zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve pre Jozefa Beďača v zmysle predloženého návrhu. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17, nehlasovali 2. Konštatujem, že návrh ste schválili. Teraz ...“ 

 

Ing. Vanková: „Navrhujem schváliť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trenčín 

a pánom Jozefom Beďačom, predmetom ktorej bude prevod stavebného objektu dopravné 

riešenie Premostenie potoka Kubrica, to jest spevnenú plochu verejného chodníka po kolaudácii 

za kúpnu cenu 1 €.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu k bodu B. Končím diskusiu. Dávam hlasovať. 

Nie je to HOZ, takže je to jedno hlasovanie. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

3/ Hlasovanie o materiáli 4C – B/  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za,  schválilo prenájom 

nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o 
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majetku obcí v znení neskorších predpisov a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve pre Jozefa Beďača v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1124/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 20. Konštatujem, že bod B ste schválili. Nech sa páči, poďme ďalej.“ 

 

 

K bodu 4D  Návrh na prenájom nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 

138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre 

BYTINVEST, s.r.o. 

   

Ing. Vanková: „Materiál pod bodom 4D. Takisto sa skladá z dvoch častí a budú tri hlasovania. 

V bode A, pod bodom 1 predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Prenájom pozemkov a spevnenej plochy v katastrálnom území Trenčín do nájmu pre 

spoločnosti BYTINVEST, s.r.o., za účelom úpravy jestvujúceho chodníka a vjazdu cez 

predmetný pozemok v súvislosti so stavbou Centrum pre matky s deťmi, za cenu nájmu 1 € 

v súlade so všeobecne záväzným nariadením, na dobu maximálne dva roky odo dňa 

právoplatnosti stavebného povolenia. S tým, že po kolaudácii bude časť stavebného objektu SO 

– 601 Parkovacia plocha, to jest úprava verejného chodníka, ktorý sa nachádza na Ul. Na 

Zongorke o výmere 53 m² odovzdaný do vlastníctva mesta Trenčín za kúpnu cenu 1 €. Ide 

o pozemok vrátane spevnenej plochy chodníka, ktorý sa nachádza na Ul. Na Zongorke, 

na ktorom bude riešená úprava vjazdu a jestvujúceho chodníka. Táto úprava bude spočívať 

v osadení nájazdového obrubníka a v úprave dlažbovej prejazdnej plochy. Napojenie v mieste 

vjazdu na chodník bude bezbariérové. Po realizácii bude stavba úpravy chodníka a vjazdu 

prevedená do vlastníctva mesta Trenčín.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. 

Takže hlasujeme o HOZe. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 4D – PHOZ A/  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  schválilo prenájom 

nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve pre BYTINVEST, s.r.o. v zmysle predloženého návrhu. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že HOZ ste schválili. Teraz prechádzame k bodu.“ 

 

Ing. Vanková: „Ako celok.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ako celok. Takže bod A ako celok. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

2/ Hlasovanie o materiáli 4D – A/  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  schválilo prenájom 

nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve pre BYTINVEST, s.r.o. v zmysle predloženého návrhu. 
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Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že A ste schválili.“ 

 

Ing. Vanková: „A pod bodom B máme návrh schváliť zmluvu o budúcej zmluve medzi 

mestom Trenčín a pánom, a spoločnosťou BYTINVEST, s.r.o., predmetom ktorej bude budúci 

prevod stavebného objektu a úprava verejného chodníka za kúpnu cenu 1 € po kolaudácii tohto 

stavebného objektu.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. K bodu B, nech sa páči diskusia. Ak nie, končím možnosť vystúpiť 

v diskusii k bodu B. Dávam hlasovať o bode B ako o budúcej kúpnej zmluve. Prosím, hlasujte, 

ďakujem.“ 

 

3/ Hlasovanie o materiáli 4D – B/  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  schválilo prenájom 

nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve pre BYTINVEST, s.r.o. v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1125/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že bod B ste schválili. Nech sa páči, ďalej.“ 

 

K bodu 4E  Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a 

ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pre Martina Kurpela 

a pre Petra Vinczeho 

 

Ing. Vanková: „Materiál pod bodom 4E. Skladá sa z dvoch bodov a týka sa prenájmov 

garážových boxov. V bode 1 je to prenájom garážového boxu č. 5 o celkovej výmere 16 m², 

ktorý sa nachádza v objekte CO krytu na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne pre Martina Kurpela, za 

účelom jeho užívania na parkovanie motorového vozidla, na dobu neurčitú, za cenu nájmu 360 

€ ročne bez energií a uvedený prenájom sa realizuje na základe vyhláseného zámeru mesta 

Trenčín prenajať predmetné garážové boxy, ktoré boli zverejnené v súlade so zákonom na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Trenčín a v regionálnej tlači.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Toto je jedno hlasovanie, 

však, Gabika?“ 

 

Ing. Vanková: „Áno, v každom bode jedno hlasovanie.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Takže dve hlasovania, hej?“ 

 

Ing. Vanková: „Áno, ale teraz o bode 1.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Áno, takže jedno hlasovanie bod jeden. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 4E – Martin Kurpel    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za,  schválilo prenájom 

nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o 
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majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Martina Kurpela v zmysle predloženého 

návrhu. 

/Uznesenie č.1126/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 20. Konštatujem, že bod 1 ste schválili. 

 

Ing. Vanková: „A v bode 2 ide o prenájom garážového boxu číslo 30 o celkovej výmere 16 

m2, ktorý sa nachádza v objekte CO krytu na Ul. Gen. Svobodu pre Petra Vinczeho, za účelom 

jeho využívania na parkovanie motorového vozidla na dobu neurčitú za cenu nájmu 370 € ročne 

bez energií. Takisto je realizovaný tento prenájom na základe vyhlásenej súťaže, ktorá bola 

zverejnená v súlade so zákonom o majetku obcí.“ 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem, otváram diskusiu. Ukončujem diskusiu. Dávam hlasovať o bode 

číslo 2. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

2/ Hlasovanie o materiáli 4E – Peter Vincze    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za,  schválilo prenájom 

nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Petra Vinczeho v zmysle predloženého 

návrhu. 

/Uznesenie č.1127/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 20. Konštatujem, že bod 2 ste schválili, nech sa páči.“ 

K bodu 4F  Návrh na kúpu  nehnuteľného majetku do vlastníctva  Mesta Trenčín - 

Slovenský pozemkový fond  

 

Ing. Vanková: „Materiál 4F. Predkladáme návrh schváliť kúpu pozemku do vlastníctva mesta 

Trenčín. Ide o pozemok v katastrálnom území Hanzlíková o výmere 4 m2, ktorý je 

vo vlastníctve Slovenskej republiky - Slovenského pozemkového fondu, za účelom 

vysporiadania tohto pozemku pod zrealizovanou stavbou mesta Trenčín, chodník Hanzlíkovská 

v Trenčíne, za kúpnu cenu 38,15 € za m2. Čiže celková kúpna cena 152,60 €. Tento prevod sa 

realizuje na základe toho, že po realizácii, bola, bol vyhotovený geometrický plán, ktorým bolo 

zistené, že stavba zasiahla aj do časti susedného pozemku o výmere 4 m2 a Slovenský 

pozemkový fond na základe našej výzvy nám stanovil kúpnu cenu vo výške 38,15 € za m2.“ 

Mgr. Rybníček: „Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto návrhu, 

ďakujem.“ 

1/ Hlasovanie o materiáli 4F     

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 nehlasoval, schválilo  kúpu 

nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín od Slovenského pozemkového  fondu 

v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1128/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18, nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 
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K bodu 4G   Návrh na kúpu  stavebného objektu do vlastníctva Mesta Trenčín Solako 

SK s.r.o.  

Ing. Vanková: „Materiál pod bodom 4G. Predkladáme návrh na schválenie kúpy stavebného 

objektu chodníka do vlastníctva mesta Trenčín od spoločnosti Slovako SK, za účelom 

zabezpečenia jeho správy a údržby za kúpnu cenu 1 €. Ide o chodník, ktorý sa nachádza medzi 

detským ihriskom a polyfunkčným objektom RUBIKON na Ulici 28. októbra v Trenčíne, 

a ktorý je napojený na jestvujúci chodník okolo detského ihriska. Medzi mestom Trenčín 

a spoločnosťou Slovako bola uzatvorená nájomná zmluva, predmetom ktorej bol prenájom 

pozemku za účelom vybudovania tohto chodníka s podmienkou, že po jeho ukončení bude tento 

objekt prevedený do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1 €. Odovzdanie prebehlo zo strany útvaru 

mobility, ktorý skontroloval, či je stavba v poriadku. Ďakujem.“ 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto 

návrhu, nech sa páči.“ 

1/ Hlasovanie o materiáli 4G    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  schválilo  kúpu stavebného 

objektu  do vlastníctva Mesta Trenčín od Solako SK, s.r.o. v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1129/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

K bodu 4H  Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  

Mesta Trenčín v prospech TVK, a.s. 

 

Ing. Vanková: „Materiál pod bodom 4H. Je to návrh na zriadenie odplatného vecného bremena 

na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou Železnice, Modernizácia železničnej trate. Týka sa 

pozemkov v katastrálnom území Záblatie. Rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený 

geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť pozemkov o výmere 35 m2 v prospech 

oprávneného TVK, a.s . Trenčín a vecné bremeno bude spočívať v povinnosti strpieť na 

predmetnej nehnuteľnosti zriadenie a existenciu odvodnenia komunikácie. Výška jednorazovej 

odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 115,75 €.“ 

Mgr. Rybníček: „Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte o tomto návrhu, 

ďakujem.“ 

1/ Hlasovanie o materiáli 4H    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 nehlasoval,  schválilo  

zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  Mesta Trenčín v 

prospech TVK, a.s. v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1130/ 
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Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že tento. Nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste 

schválili.“ 

K bodu 4I  Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na nehnuteľnom majetku mesta Trenčín v prospech Arete Omega 

SK, s.r.o. 

Ing. Vanková: „Materiál pod číslom 4I. 

Mgr. Rybníček: „Nech sa páči.“ 

Ing. Vanková: „Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v súvislosti so stavbou Arete Park Trenčín, Hala 1. Ide o pozemky v katastrálnom území 

Záblatie a predmetom kúpnej zmluvy bude budúce zriadenie odplatného vecného bremena na 

dobu neurčitú v prospech oprávneného Arete Omega SK, s.r.o.. Predmetný rozsah vecného 

bremena, predbežný rozsah vecného bremena v zmysle projektovej dokumentácie predstavuje 

1710 m2, za podmienok, že rozsah a priebeh vecného bremena bude vyznačený geometrickým 

plánom po zrealizovaní stavby a odplata za toto vecné bremeno bude určená znaleckým 

posudkom. Právo vecného bremena bude spočívať v zriadenie, uloženie inžinierskych sietí 

v priemyselnom parku.“ 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto 

návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

1/ Hlasovanie o materiáli 4I    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 nehlasoval, schválilo  

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom 

majetku mesta Trenčín v prospech Arete Omega SK, s.r.o. v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1131/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18, nehlasoval 1. Návrh ste schválili.“ 

K bodu 4J  Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 873 zo dňa 19.05.2021, č. 186 

zo dňa 29.05.2019, č. 779 zo dňa 08.02.2017, č.1081 zo dňa 01.12.2021 a č. 

950 zo dňa 23.06.2021  

 

Ing. Vanková: „Materiál pod bodom 4J. Týka sa to, tiež sa skladá z viacerých bodov a ide 

vlastne o zmenu uznesení, ktorými boli schválené prenájmy bytov a na základe doručených 

predpisov zálohových platieb zo strany jednotlivých správcov bytov na zmenu zálohových 

platieb je potrebné z našej strany schváliť aj úpravu regulovaných nájmov, nakoľko sa to týka 

zložky výšky regulovaného nájmu. Čiže budem čítať postupne. V bode A predkladáme zmeniť 

výšku regulovaného nájmu pri prenájme dvojizbového bytu na ul. Rázusa pre nájomcov Pavol 

Žigo, Peter Žigo a František Žigo a zmena sa týka zvýšenia regulovaného nájmu zo 60,60 € na 

74,30 a zvýšenia celkového ročného nájomného zo 727,20 na 891,60.“  

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Martin Barčák sa hlási. Faktická.“ 

p. Barčák: „Nie, zruš to prosím ťa. Ja som tu mal nejaké problémy. 
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Mgr. Rybníček: „Aha, dobre, fajn. Takže nehlásiš sa, takže nikto sa nehlási do diskusie. 

Dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem.“  

1/ Hlasovanie o materiáli 4J – A/    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, zmenilo  uznesenie MsZ v 

Trenčíne č. 873 zo dňa 19.05.2021 v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1132/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 

 

Ing. Vanková: „ V bode B navrhujeme schváliť zmenu uznesenia zastupiteľstva, ktorým bol 

schválený prenájom trojizbového bytu na ulici Soblahovská pre nájomcov Andreja Porubského 

a manželku Evu a zmena sa týka zvýšenia celkového ročného nájomného zo 685,32 na 789,48.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Otváram diskusiu. Ronec sa prihlásil? Aha, dobre. Končím možnosť vystúpiť 

v diskusii. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

2/ Hlasovanie o materiáli 4J – B/    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, zmenilo uznesenie MsZ v 

Trenčíne č. 186 zo dňa 29.05.2019 v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1133/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 

 

Ing. Vanková: „V bode C predkladáme zmenu uznesenia, ktorým bol schválený prenájom 

trojizbového bytu na ulici Martina Rázusa pre nájomcov Ota Ferenca a manželku Máriu 

a zmena sa týka zvýšenia celkového ročného nájomného z 1 020,36 na 1 123,32.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto 

návrhu. Prosím, hlasujte.“ 

 

3/ Hlasovanie o materiáli 4J – C/    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 nehlasoval, zmenilo  

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 779 zo dňa 08.02.2017 v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1134/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17, nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 

 

Ing. Vanková: „V bode pod písmenom D navrhujeme zmeniť uznesenie, ktorým bol schválený 

prenájom jednoizbového bytu v sociálnom zariadení na ulici Kasárenská pre nájomcu Boris 

Baláž a zmena sa týka celkového ročného nájomného zo 605,90 na 245,76 a táto zmena sa týka 

na základe, teda ju treba zrealizovať na základe toho, že bolo pri spracovaní materiálu použitý 

nájom určený pre montované obytné bunky na Kasárenskej miesto výšky nájmu určenej pre 

byty nachádzajúce sa v dome so súpisným číslom 17 25 na ulici Kasárenská.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať.“ 
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4/ Hlasovanie o materiáli 4J – D/    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  zmenilo  uznesenie MsZ v 

Trenčíne č.1081 zo dňa 01.12.2021 v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1135/  

 

Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 

 

Ing. Vanková: „Posledný bod v tomto materiáli pod písmenom E. Navrhujeme schváliť zmenu 

uznesenia, ktorým bol schválený opakovaný prenájom dvojizbového bytu na ulici 

Veľkomoravská pre nájomcov Pavol Kisel a manželka Janka Kiselová a zmena sa týka zmeny 

nájomcov Pavol Kisel a manželka Janka Kiselová iba na nájomcu Janka Kiselová. Táto zmena 

sa realizuje na základe žiadosti nájomcov s tým, že nájomca Pavol Kisel uviedol, že tento byt 

neužíva a nebude naďalej užívať. Toto bolo odporučené aj na komisii sociálnych vecí.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať. Prosím, 

hlasujte, ďakujem.“ 

 

5/ Hlasovanie o materiáli 4J – E/    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za,  zmenilo  uznesenie MsZ v 

Trenčíne č.950 zo dňa 23.06.2021 v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1136/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 

 

Ing. Vanková: „Teraz poprosím pani poslankyňu Struhárovú. 

 

K bodu 4K  Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s 

článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Východná 6690/ 31 a 33  

 

Mgr. Rybníček: „Áno, prechádzame k bodu 4K. Pani poslankyňa Struhárová, nech sa páči.“ 

  

p. Struhárová: „Áno, ďakujem. Počujete ma?“ 

 

Mgr. Rybníček: „Slabo, skúste. Veľmi slabo, skúste možno pridať si zvuk. Teraz vás 

nepočujeme vôbec. Vôbec vás nepočujeme teraz.“ 

 

p. Struhárová: „... sa mi zdá, že naplno. Nepočujete?“ 

 

Mgr. Rybníček: „Počkajte, my si vás skúsime pridať. Skúste hovoriť, pani poslankyňa, 

prosím.“ 

 

p. Struhárová: „Áno, ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Tak je vás trochu počuť. Tak verím, že vás panie poslankyne, poslanci 

počujú. Nech sa páči.“ 

 

p. Struhárová: „No, podľa mňa mám to naplno zapnuté, ale ak.“ 
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Mgr. Rybníček: „Dobre, už vás počujeme dobre. Môžete, už je to dobre.“ 

 

p. Struhárová: „Áno?“ 

  

Mgr. Rybníček: „Nech sa páči.“ 

 

p. Struhárová: „Dobre. Takže ďakujem. Prajem všetkým dobrý deň a dovolím si vám v tomto 

bode predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve mesta Trenčín a sú to 

celkove tri návrhy na tri byty. Ideme k bodu jedna. V bode jedna navrhujeme v zmysle § 9 ods. 

9 písm. c) zákona č. 138/1991 predložiť návrh na opakovaný prenájom nehnuteľnosti na 

trojizbový byt č. 2 v dome so súpisným číslom 66 90, orientačné 31 na ulici Východná 

v Trenčíne pre nájomcu pani Katarínu Orságovú na dobu určitú od 28.03.2022 do 27.03.2025, 

za cenu regulovaného nájmu 155,48 € za mesiac s tým, že v súlade so Zmluvou o nájme bytu 

zo dňa 26.03.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.07.2021 nájomca nebude mať po ukončení 

tohto nájmu už právo na ďalšie opakované uzatvorenie zmluvy o nájme k predmetnému bytu.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam návrh na 

hlasovanie o tomto návrhu. Prosím, hlasujte.“ 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 4K - Katarína Orságová     

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, 1 nehlasoval, schválilo 

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Východná 

6690/ 31 a 33 - Katarína Orságová v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1137/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 19, nehlasoval 1. Návrh ste schválili. Ďakujem.“ 

 

p. Struhárová: „Áno, takže pristupujeme k bodu B, v ktorom sa taktiež v zmysle uvedených 

predpisov jedná o opakovaný prenájom nehnuteľnosti na dvojizbový byt č. 15 v dome 

so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcu 

pani Janu Meškovú na dobu určitú od 21.03.2022 do 20.03.2025, za cenu regulovaného nájmu 

99,52€ za mesiac s tým, že v súlade so Zmluvou o nájme bytu zo dňa 18.03.2019 nájomca 

nebude mať po ukončení tohto nájmu už právo na ďalšie opakované uzatvorenie zmluvy 

o nájme k predmetnému bytu. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto 

návrhu. Ďakujem.“ 

 

2/ Hlasovanie o materiáli 4K - Jana Mešková     

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, schválilo uzatvorenie zmluvy 

o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Východná 6690/ 31 a 33 – Jana 

Mešková v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1138/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 20. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 
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p. Struhárová: „Áno. V bode č. 3 sa taktiež jedná o opakovaný prenájom nehnuteľnosti na 

dvojizbový byt č. 40, v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33 na ulici 

Východná v Trenčíne pre nájomcov pán Peter Dubeň a manželka Jarmila Dubeňová na dobu 

určitú od 01.04.2022 do 31.03.2025, za cenu regulovaného nájmu 99,52 € za mesiac s tým, že 

v súlade so Zmluvou o nájme bytu zo dňa 03.04.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.08.2021 

nájomcovia nebudú mať po ukončení tohto nájmu už právo na ďalšie opakované uzatvorenie 

zmluvy o nájme k predmetnému bytu. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto 

návrhu. Nech sa páči.“ 

 

3/ Hlasovanie o materiáli 4K - Peter Dubeň a manž. Jarmila 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za, schválilo uzatvorenie zmluvy 

o nájme bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. v z.n.p. a v súlade s článkom 6 bod 4. VZN č. 14/2008 Východná 6690/ 31 a 33 – Peter 

Dubeň a manž. Jarmila v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1139/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 20. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pani poslankyni 

Struhárovej a teraz ešte poprosím viceprimátora Žáka, Forgáča.“ 

 

p. Struhárová: „Tiež predkladám tento materiál ja.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Aha, dobre.“ 

 

K bodu 4L  Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku  

Mesta Trenčín v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (žiadateľ 

Olbrachtova, s.r.o.)  

 

Ing. Vanková:  „Vlastne je to bod 4L. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného 

bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou Polyfunkčný bytový dom Olbrachtova pre 

stavebný objekt SO-101 Prekládka distribučných rozvodov NN a SO 101-1-HDP chránička 

v trafe NNK na pozemkoch v katastrálnom území Trenčín na ulici Olbrachtova, pričom rozsah 

a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť 

pozemkov o výmere 353 m2 v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská 

distribučná. Predmetom vecného bremena je zriadenie a uloženie elektroenergetických 

zariadení. Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje 

sumu 1 410 €. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto 

návrhu. Ďakujem.“ 

 

1/ Hlasovanie o materiáli 4L     

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za,  schválilo zriadenie odplatného 

vecného bremena na nehnuteľnom majetku Mesta Trenčín v prospech Západoslovenská 

distribučná, a.s. (žiadateľ Olbrachtova, s.r.o.) v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č.1140/ 
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Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem, to bol bod č. 4 

Majetkové prevody. 

 

Ing. Vanková: „Áno, ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem Gabike Vankovej, vedúcej útvaru majetku mesta a prechádzame 

na bod č. 5.  

 

K bodu 5.  Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. 

polrok 2021  

  Predkladá: Ing. Libuša Zigová, hlavný kontrolór mesta  

 

Ing. Zigová: „Dobrý deň, vážený pán primátor, dámy a páni poslanci, dovoľte mi, aby som 

v súlade s § 18f písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložila Správa o 

kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2021. 

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín realizoval kontrolnú činnosť v druhom polroku 

2021 v súlade s  Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na obdobie                             

od 01.07.2021 do 31.12.2021. Plán kontrolnej činnosti bol schválený Uznesením č. 968                  

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. júna 2021.   

Plán kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2021 bol zameraný na kontrolu 

programu odpadového hospodárstva, dodržiavania efektívnosti a účinnosti systému triedenia 

odpadov, procesov kontroly skládok a skládkovania odpadov v podmienkach samosprávy 

Mesta Trenčín, ďalej kontrolu účinnosti prijatých opatrení Mesta Trenčín na zníženie 

administratívnej záťaže občanov a to pri výkone úradnej agendy v podmienkach miestnej 

samosprávy Mesta Trenčín, ďalej kontrolu zabezpečenia Civilnej ochrany občanov žijúcich na 

území Mesta Trenčín, kontrolu účtovného výkazu. Vykazovanie majetku a záväzkov v roku 

2020, kontrolu plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení mestského zastupiteľstva. 

Z celkového počtu 5 vykonaných kontrol v druhom polroku 2021 bola jedna kontrola 

ukončená, 1 kontrola ukončená správou, 4 kontroly boli ukončené záznamom. Plán kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2021 bol splnený. Podrobná správa o kontrolnej činnosti vám bola 

predložená a je to obsiahla správa a ja stručne zhrniem jej obsah. 

Hlavným cieľom kontroly odpadového hospodárstva zistiť a posúdiť odpadovú politiku 

mesta, účinnosť systému triedenia odpadov a predchádzanie vzniku odpadu, nakoľko 

skládkovanie predstavuje veľký environmentálny problém. Hlavným cieľom členských štátov 

EU v oblasti nakladania s komunálnym odpadom bolo zabezpečiť do roku 2020 jeho 

recyklovanie na úrovni 50%. V SR, keď sa tento cieľ stanovil pre rok 2020 na úroveň 60%. 

Teda o 10% viac. Rastúci objem produkovaného odpadu obyvateľstvom, a zároveň 

podnikateľským sektorom pôsobiacim na území mesta, je záťažou pre životné prostredie, 

podzemné a povrchové vody a ovzdušie. Všetky tieto negatívne vplyvy môžu ohroziť životné 

prostredie a komfort bývania občanov v meste.  

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom podľa § 4 ods. 3 písm. 

g) zákona o obecnom zriadení patrí pod samosprávnu pôsobnosť mesta Trenčín. Za nakladanie 

s KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta zodpovedá teda mesto ako osoba, ktorá je držiteľom 

odpadu. Zodpovednosť mesta pri nakladaní s odpadom v súčasnosti definuje zákon č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä 

ustanovenia § 81.  

Mesto malo v kontrolovanom období vypracované VZN č. 7/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. VZN bolo viackrát novelizované, 

posledná novelizácia bola v marci 2021 a teda v tom čase bola aj účinná. V tomto VZN boli 
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upravené podrobnosti o nakladaní s KO a DSO na území mesta Trenčín v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva, t.z. v súlade s § 81 ods. 8 zákona o odpadoch. 

V kontrolovanom období malo mesto vypracovaný „Program odpadového hospodárstva 

mesta Trenčín na roky 2016 – 2020“ (ďalej len „POH“), ktorý bol schválený Uznesením MsZ 

č. 70 zo dňa 13. februára 2019. Tento bol vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH 

Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020, a tiež v súlade s Vyhláškou Okresného úradu Trenčín 

č. 1/2018 z júna 2018. Mesto na obdobie rokov 2016 - 2020 v záväznej časti POH spracovalo 

v súlade s hierarchiou, cieľmi a záväznými limitmi v zmysle zákona o odpadoch, a zároveň 

stanovilo komodity záväznej časti POH v súlade s POH Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 

2020. Na obdobie rokov 2016 – 2020 prijalo mesto v záväznej časti programu štyri ciele. 

Stanovené ciele v POH mesta z hľadiska odpadov boli zapracované v programovom rozpočte 

mesta Trenčín Program č. 10: Životné prostredie, podprogram Odpadové a vodné 

hospodárstvo. 

V kontrolovanom období mesto zabezpečilo zavedenie a vykonávanie triedeného odpadu, 

zberu pre všetky povinné zložky komunálneho odpadu, čo bolo v súlade s § 81, ods. 7 písm. b) 

a písm. c) zákona o odpadoch, viedlo a vykazovalo povinné zložky KO, a zároveň vykazovalo 

ku každému druhu triedeného odpadu množstvo, ďalej vykonávalo ohlasovaciu povinnosť 

v zmysle Vyhlášky MŽP SR.  

 

Mgr. Rybníček: „Pani hlavná kontrolórka musím ťa zastaviť. V tejto chvíli nie sme 

uznášaniaschopní. Ak naozaj chceme pokračovať v MsZ, prosím vás buď sa vrátite na svoje 

miesto alebo si zapnite kamery, lebo v tejto chvíli je nás nedostatočné množstvo na 

pokračovanie schôdze. Ďakujem, už je to v poriadku. Nech sa páči, pokračujte pani hlavná 

kontrolórka.“ 

.  

Ing. Zigová: „V kontrolovanom období mesto zabezpečilo zavedenie a vykonávanie 

triedeného odpadu, zberu pre všetky povinné zložky komunálneho odpadu, čo bolo v súlade s 

§ 81, ods. 7 písm. b) a písm. c) zákona o odpadoch, viedlo a vykazovalo povinné zložky KO, 

a zároveň vykazovalo ku každému druhu triedeného odpadu množstvo, vykonávalo 

ohlasovaciu povinnosť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinností, zároveň zverejňovalo na svojom webovom sídle podrobný 

zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného 

zberu podľa § 81, ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch.  

V zmysle § 81 ods. 13 zákona o odpadoch bol kontrole predložený zoznam oprávnených 

osôb, ktoré môžu zabezpečovať zber, vrátane mobilného zberu a prepravu KO na území mesta 

Trenčín. Mesto malo v kontrolovanom období uzatvorené zmluvy so 17 oprávnenými osobami. 

Kontrolou bolo preverené, že mesto zabezpečovalo celoročné informácie o systéme 

triedeného zberu na svojom webovom sídle www.trencin.sk, prostredníctvom mesačníka INFO, 

a tiež prostredníctvom klientskeho centra mesta Trenčín 

Ďalej bolo zistené, že podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území mesta boli 

zabezpečené v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou, a.s., ktorá 

zabezpečila informovanie a komunikačné aktivity na podporu triedeného zberu a zvyšovanie 

miery vytriedeného odpadu. 

V súvislosti s výsledkami triedenia odpadu boli činnosti vykonávané na propagáciu 

a informovanosť v oblasti triedenia odpadu vyhodnotené ako dostatočné.  

Kontrolou bolo zistené, že v roku 2018 bol na celkovom nakladaní s KO podiel 

skládkovaných komunálnych odpadov 60 %, v roku 2019 bol podiel 60 % a v roku 2020 bol 

podiel 58 %, čo predstavovalo v roku 2020 oproti roku 2017 medziročný pokles o 2 %. 

http://www.trencin.sk/
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Mesto spĺňalo ukazovatele týkajúce sa oblasti triedeného odpadu, ktoré boli definované EÚ, 

na základe uvedeného bol systém triedeného zberu mesta vyhodnotený za roky 2018 a 2019 

ako účinný, čo sa týka roku 2020 bol dosiahnutý na 84,20 %. 

V kontrolovanom období bol mestu v zmysle rozhodnutia Okresného úradu udelený súhlas 

na rekultiváciu skládky Trenčín – Zámostie, v zmysle ktorého mesto bolo povinné každoročne 

zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Mesto v rámci POH zabezpečilo efektívnosť 

a účinnosť systému triedenia odpadov. 

Cieľom kontroly administratívnej záťaže bolo preveriť či opatrenia prijaté  za účelom 

zníženia administratívnej záťaže občanov sú v súlade so zákonom proti byrokracii, dostatočné 

a účinné. V máji 2018 bol prijatý zákon č. 177/2018 Z. z. zákon proti byrokracii, ktorý 

nadobudol účinnosť od 01.09.2018. V tomto roku došlo k prvej vlne znižovania 

administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov 

verejnej správy. Zákon zakazuje vyžadovať od občanov údaje, ktorými už iné úrady disponujú. 

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení v roku 2020 zaradila medzi svoje ciele znižovanie 

byrokratickej záťaže občanov a podnikateľského prostredia. Jedným z kľúčov na odbúranie 

duplicitných a nepotrebných administratívnych úkonov je intenzívne využívanie informačných 

systémov a referenčných databáz údajov priamo úradmi, orgánmi verejnej moci. 

Protibyrokratický princíp je jedným zo základných princípov elektronických služieb verejnej 

správy. Je potrebné skvalitňovať a zlepšovať naštartované procesy v danej oblasti, zavádzanie 

stále väčšieho rozsahu služieb pre občanov a podnikateľov. Nezanedbateľné je aj prepojenie 

národných strategických opatrení s globálnymi trendami digitalizácie. Na odbúranie 

nepotrebných administratívnych úkonov slúži využívanie informačných systémov a 

referenčných databáz údajov. Pôvodná Národná koncepcia informatizácie (NKIVS) nie je 

naplnená, napriek tomu EÚ presadzuje a uplatňuje celoeurópsky princíp Once Only – jedenkrát 

a dosť. 

15.mája 2018 schválila NR SR zákon o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. V tomto roku 

došlo k prvej vlne znižovania administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb 

využívaním informačných systémov verejnej správy k zrušeniu povinností predkladať niektoré 

výpisy ako prílohy v listinnej podobe, a to výpis z obchodného registra, živnostenského 

registra, výpis z registra trestov. 

Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže bola v priebehu roka 2019. Vtedy došlo 

k uplatneniu resp. zrušeniu povinnosti predkladať niektoré výpisy ako prílohy v listinnej 

podobe ako potvrdenie o návšteve školy, výpis z registra občianskych združení, neziskových 

organizácií, nadácií, organizácií s medzinárodným prvkom. S neskoršou účinnosťou a to od 

01.12.2019, a to z dôvodu prispôsobenia informačných systémov sa mala zrušiť povinnosť 

predkladať potvrdenia o colných, daňových nedoplatkoch, nedoplatkoch na zdravotnom 

poistení. Zákon proti byrokracií odstraňoval žiadať prílohy v úradnej komunikácii. 

Orgány verejnej moci sú podľa zákona pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené 

získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať 

si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne 

poskytovať. Takto získané údaje a výpisy sa považujú za skutočnosti všeobecne známe a tieto 

údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely. Táto povinnosť sa týka celej úradnej činnosti, 

teda aj úkonov realizovaných občanom osobne, čiže podstatnej väčšiny  a nie je závislá na 

existencii e-schránok občanov. Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 

68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa čl. I § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie 
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mesta Trenčín č. 33/2019, ktorým sa menili a dopĺňali  niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

v súvislosti so zákonom proti byrokracii. 

Týmto VZN sa doplnili a zmenili VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom 

vo vlastníctve Mesta Trenčín, ďalej VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

a VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Mesto prijalo opatrenia na zníženie administratívnej záťaže vychádzajúc zo 

zákona proti byrokracii prostredníctvom zodpovedných zamestnancov jednotlivých útvarov, 

ďalej zosúladením procesov,  zmenou povinností pri úradnej činnosti jednotlivých procesov. 

Prijaté opatrenia vychádzajúce zo zákona zakazujú  vyžadovať od občanov a podnikateľov 

údaje, ktorými samospráva a  iné úrady disponujú. Vznikol základ na dosiahnutie pozitívnych 

zmien, ktoré vďaka informatizácii musia pocítiť občania, podnikatelia, teda fyzické a právnické 

osoby v každodennom živote doma aj v práci. Definícia „jeden krát a dosť“ je podľa Národnej 

koncepcie taká, že pri interakcii s verejnou správou bude verejná správa, a teda aj samospráva 

od žiadateľa, fyzickej alebo právnickej osoby vyžadovať len také údaje, ktoré sú novými údajmi 

a verejná správa takými údajmi jednoznačne nedisponuje. 

Pri aplikácii zákona bolo potrebné pozornosť venovať najmä odbúravaniu povinnosti nosiť 

na úrady dokumenty a rôzne výpisy. Toto riešenie určujú orgány pri ich úradnej činnosti 

získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať 

si z nich výpisy, a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom  bezodplatne 

poskytovať. Portál OverSi.gov.sk slúži ako prostriedok, pomocou ktorého si orgán verejnej 

moci túto povinnosť môže plniť.  

Tento portál zaviedol povinnosť pre orgány verejnej moci žiadať údaje potrebné                    

pre vyžiadanie dokladov a príloh za občana a podnikateľa, a povinnosť overiť si skutočnosti 

ako bezúhonnosť, vlastníctvo, či stav podnikateľa v existujúcich informačných systémoch 

štátnej správy za občana a za podnikateľa. 

Zameraním sa na realizáciu, účinnosť a efektívnosť zákona proti byrokracii a uplatňovanie 

aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ v samospráve Mesta Trenčín bol dostupnými metódami 

kontrolných postupov preverený postup samosprávy pri aplikácii a využití tak zákona proti 

byrokracii ako aj samotného princípu jedenkrát a dosť.    

Efektívnosť a účinnosť sa rozumie ako miera zosúladenia povinností vyplývajúcich                 

zo zákona orgánov samosprávy mesta pri výkone verejnej moci, a to nevyžadovať výpisy, resp. 

v pozitívnom zmysle preukázané zvýšenie využívania elektronických výpisov. 

Organizácia mestského úradu v Trenčíne a náplň práce jednotlivých organizačných útvarov 

boli v kontrolovanom období upravené Organizačným poriadkom mesta. 

Zákon proti byrokracii sa v rámci jednotlivých agend má uplatňovať v činnostiach podľa 

organizačnej štruktúry a v členení podľa jednotlivých útvarov a podľa jednotlivých činností.  

V zmysle uvedeného boli preverené agendy a činnosti na vybraných vzorkách údajov 

a dokladov. 

Pri žiadostiach o stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmeny v užívaní stavby,  

povolenie odstránenie stavby, zmeny termínu dokončenia stavby, Mesto Trenčín žiadalo                   

od stavebníkov doložiť okrem iného aj listinné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, 

posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta. Žiadalo predložiť aj 

vlastnícke právo k nehnuteľnosti – výpisom listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy. Pri 

niektorých žiadostiach právnických a fyzických osôb s dodržaním podmienok ochrany 

osobných údajov, boli  žiadané aj také doklady, ktoré samy vydali /napr. stavebné povolenie/.                         

Webové sídlo mesta obsahovalo formuláre, žiadosti a tlačivá spolu s popisom ako 

konkrétne postupovať pri vybavení danej úradnej agendy. Tlačivá, ktoré mesto aktuálne 

používalo na vykonávanie úradnej činnosti boli zverejnené na webovom sídle mesta v sekcii „ 

Ako vybaviť“, kde bol prístup k elektronickým službám. Kontrolou zverejnených tlačív bolo 

zistené, že viaceré tlačivá obsahovali informáciu, že spolu s týmito tlačivami je potrebné 
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predložiť napríklad list vlastníctva alebo kópiu katastrálnej mapy a iné doklady. V konaniach 

vo vzťahu klient – mesto, resp. mesto – klient pretrváva zotrvačnosť návykov, ktoré boli pred 

prijatím predmetného byrokratického zákona.  

Z prístupných údajov zverejnených na webovej stránke mesta je preukázateľné, že Mesto 

Trenčín vo výkone úradnej činnosti vyžadovalo predkladanie dokladov, výpisov,  ktoré samo 

vydalo v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Tieto nedostatky sa týkali tlačív, ktoré sú 

v správe podrobne uvedené. 

Z dôvodu predchádzania situáciám, ktoré by viedli k akýmkoľvek pochybnostiam 

v aplikácii zákona proti byrokracii, sme z výstupov kontrolných zistení navrhli odporúčania, 

ktoré zabezpečia transparentný proces pri aplikácii predmetného zákona proti byrokracii  a 

vylúčia akékoľvek pochybnosti o tom, že mesto vyžaduje doklady, ktorými disponuje. Tieto 

opatrenia sú nasledovné. 

      Príslušné tlačivá a prílohy je nutné zosúladiť s aktuálnou platnou legislatívou a upraviť ich 

takým spôsobom, aby mesto nežiadalo od občanov údaje a potvrdenia, ktoré vie získať alebo 

overiť z dostupných zdrojov. Informovať občanov trvalým verejne dostupným spôsobom 

o dokladoch, resp. informáciách, ktoré občania v rámci uplatňovania zákona proti byrokracii 

nemusia v jednotlivých konaniach predkladať. 

      Tieto doklady majú a mali povinnosť za občana overiť a získať z informačných systémov 

verejnej správy zamestnanci mesta v zmysle § 1 ods. 3  zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hlavným cieľom kontroly zabezpečenie Civilnej ochrany občanov žijúcich na území 

Mesta Trenčín bolo preveriť stanovené úlohy a pôsobnosť mesta pri realizácii opatrení civilnej 

ochrany občanov žijúcich na území mesta Trenčín na zabezpečenie ochrany života, zdravia a 

majetku občanov pred následkami vzniku mimoriadnej udalosti alebo vyhlásenej krízovej 

situácie na území samosprávy Mesta Trenčín. Účelom kontroly bolo vyhodnotiť a analyzovať 

opatrenia na ochranu a majetku obyvateľov žijúcich na území mesta, a zároveň opatrení, ktoré 

mesto realizovalo  v súvislosti s mimoriadnou situáciou vzniknutou z dôvodu pandémie 

ochorenia COVID-19.    

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva bol spracovaný za účelom upravenia 

podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych 

udalostí a zároveň stanovenie úloh a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva 

a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany 

obyvateľstva. Jedna z úloh a opatrení zameraných na ochranu obyvateľstva spočíva najmä 

v analýze možného ohrozenia obyvateľstva a následne v prijímaní opatrení na znižovanie rizík 

ohrozenia. S tým súvisí proces určenia postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 

mimoriadnych udalostí. T.z., že poslaním civilnej ochrany bolo v rozsahu uvedeného zákona 

chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach 

a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 

V kontrolovanom období malo mesto Trenčín v zmysle § 15, ods. 1 písm. a), v súlade s § 

18a zákona o civilnej ochrane, v zmysle vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach 

o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení taktiež po osobnej 

konzultácií s Odborom krízového riadenia (KR) Okresného úradu (OÚ) Trenčín, vypracovaný 

„Plán ochrany obyvateľstva mesta Trenčín“.  

Kontrolovaný subjekt mal v zmysle §15a zákona o civilnej ochrane zverejnené informácie  

potrebné pre verejnosť, ktoré vyplývali z povinností v zmysle § 15, ods. 1 písm. a) zákona 

o civilnej ochrane tým, že mal zverejnený dokument  s názvom „Civilná ochrana obyvateľstva, 

príručka pre obyvateľstvo mesta Trenčín“, čo má každý vedieť v prípade ohrozenia.  

Kontrolovaný subjektu sa oboznamuje podľa § 15, ods. 1 písm. a) zákona o civilnej ochrane 

s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území. 
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Mesto malo v kontrolovanom období spracovanú dokumentáciu skladu civilnej ochrany 

mesta Trenčín v zmysle zákona o civilnej ochrane a v zmysle Vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. 

z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.  

Podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vykonal kontrolovaný subjekt 

mesto Trenčín v roku 2018, 2019 a 2020 inventarizáciu materiálu CO so stavom k 31.12. 

daného roka. Po ukončení inventarizácie materiálu CO v správe mesta Trenčín bol zápis a súpis 

o vykonaní inventarizácie vypožičaného materiálu PIO zaslaný na Okresný úrad Trenčín, odbor 

krízového riadenia. 

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt podľa potrieb vykonával aktualizáciu 

dokumentácie na zabezpečenie civilnej ochrany občanov žijúcich na území Mesta Trenčín. 

Dostatočne realizoval opatrenia aj v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Kontrola účtovného výkazu ROPO SF OV 1-01. Vykazovanie majetku a záväzkov v roku 

2020, účelom kontrolnej akcie bolo preveriť, či mesto vykazuje a zverejňuje údaje vybraných 

položkách majetku a záväzkoch v účtovníctve verne, pravdivo a úplne a nakladá s dlhodobým 

hmotným majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Mesto Trenčín je významným subjektom verejnej  správy. Podľa zákona je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanoveným zákonom samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a vlastnými príjmami a s majetkom, ktorý jej bol zverený. 

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je Mesto Trenčín 

povinné účtovať o stave a pohybe majetku, záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch 

a výdavkov, výsledku hospodárenia a zostavovať účtovnú závierku. Tú tvorí súbor výkazov 

zostavených k poslednému dňu účtovného obdobia – Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. 

Účtovná závierka má teda poskytovať verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú 

predmetom účtovníctva a o finančnej situácií účtovnej jednotky – Mesta Trenčín. 

Účtovná závierka je dôležitým zdrojom informácii nielen pre orgány Mesta Trenčín pre 

riadenie a hodnotenie hospodárenia, prijímaní správnych ekonomických rozhodnutí, ale aj pre 

občanov mesta Trenčín a ostatnú verejnosť. 

Predmetom kontroly bolo preveriť, či Mesto Trenčín za rok 2020 postupovalo                         

pri zostavovaní závierky v súlade so zákonom o účtovníctve, či zostavilo riadnu účtovnú 

závierku  po uzatvorení hlavných kníh, či sa  v súvahe riadnej účtovnej závierky  vykazujú 

informácie o majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov  účtovnej jednotky ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, či účtovná závierka obsahovala všetky náležitosti 

účtovnej závierky uvedenej v § 17 zákona o účtovníctve, či účtovná závierka obsahovala okrem 

všeobecných náležitosti uvedených v predchádzajúcom odseku aj Súvahu – Výkaz, Výkaz 

ziskov a strát a Poznámky. 

Účtovná jednotka Mesto Trenčín v roku 2020 zostavilo  riadnu konsolidovanú účtovnú 

závierku k dátumu 31.12.2020.  

Pre správne vyplnenie údajov do účtovnej závierky účtovná jednotka - Mesto Trenčín 

vykonala všetky kroky, ktoré jej ukladá zákon o účtovníctve a to či: 

- zaúčtovala všetky účtovné prípady, ktoré súviseli s uzatváraným zdaňovacím obdobím 

(napr. zaúčtovanie predpisu dane z motorových vozidiel, zaúčtovanie nevyfakturovaných 

dodávok a pod.), 

- skontrolovalo začiatočné stavy účtov k prvému dňu bežného účtovného obdobia – správne  

ich prenieslo z predchádzajúceho účtovného obdobia, 

- vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania,  

- zaúčtovala tvorbu opravných položiek a rezerv, 

- zaúčtovala predpis dane z príjmov, 

- časovo rozlíšilo náklady a výnosy, 

- vykonala kontrolu účtov, ktoré nemôžu mať na konci účtovného obdobia zostatok (napr. 

účet 111 – Obstaranie materiálu a pod.),  

https://www.podnikajte.sk/uctovnictvo/inventarizacia-majetku-zavazkov-imania
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- porovnala výsledky účtovníctva s inventarizáciou, 

- skontrolovala  zhody medzi analytickou a syntetickou evidenciou, 

- vyčíslila strany MD a D syntetických účtov, 

- zistilo zostatky výsledkových účtov, čiže nákladov a výnosov, 

- súvahových účtov, čiže účtov aktív a pasív. 

Kontrolou bolo zistené, že účtovná jednotka Mesto Trenčín pri zostavovaní závierky                

za rok 2020 postupovala v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť, že zostaviť účtovnú závierku je účtovná jednotka 

povinné vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve a vykoná všetky 

vyššie uvedené potrebné  kroky.  

Účtovná závierka vykazovala informácie o majetku a záväzkov a rozdiele majetku 

a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavila  účtovná  závierka, teda k 

dátumu  31.12.2020.  

Kontrolou ďalej  bolo zistené, že účtovná závierka obsahovala všetky náležitosti účtovnej 

závierky uvedenej v § 17 zákona o účtovníctve a to: 

- názov účtovnej jednotky, 

- identifikačné číslo, 

- deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavila, 

- deň jej zostavenia, 

- obdobie, za ktoré sa zostavila, 

- podpisový záznam štatutárneho orgánu, 

- podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za jej zostavenie,  

- podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za vedenie účtovníctva. 

V účtovnej závierke veľkej účtovnej jednotky sa musia rovnať hodnoty v nasledovných 

riadkoch súvahy – teda Výkazu ROPO SF OV 1-01: 

- hodnota v súvahe v riadku 01 v stĺpci 2 a 3 = hodnota v súvahe v riadku 79 v stĺpci 4 a 5, t. j. 

majetok = vlastné imanie a záväzky, 

- hodnota vo výkaze ziskov a strát riadku 61 v stĺpci 1 a 2 = hodnota v súvahe v riadku 100 

v stĺpci 4 a 5, t. j. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení. 

Kontrolou riadkov hodnôt v súvahe vo Výkaze bol správny. Aktíva a pasíva vykázané 

v súvahe sa rovnali, vykazovali rovnakú hodnotu. Súvaha riadnej konsolidovanej účtovnej 

závierky Mesta Trenčín za rok 2020 bola vykázaná v súlade s § 18 ods. 3  zákona o účtovníctve 

a vykazoval informácie o majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2020, 

t.j. deň ku ktorému sa zostavila riadna účtovná závierka. 

Účtovná jednotka Mesto Trenčín malo povinnosť za rok 2020 zostaviť v zmysle § 22  

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov konsolidovanú účtovnú 

závierku. Pri konsolidovanej účtovnej závierke  musela účtovná jednotka  postupovať podľa 

zásad uvedených v § 22a zákona o účtovníctve. 

Kontrolou bolo zistené, že účtovná závierka za rok 2020 bola zostavená v zmysle § 22 

zákona o účtovníctve  a účtovná jednotka pri jej zostavovaní postupovala v súlade so zásadami 

uvedenými v § 22a zákona o účtovníctve. 

Okrem konsolidovanej účtovnej závierky bola účtovná jednotka Mesto Trenčín v zmysle 

zákona o účtovníctve a usmernenia MF SR povinná spracovať poznámky. 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky musia obsahovať náležitosti vyplývajúce zo 

zákona a teda  platnej legislatívy. 

Kontrolou bolo zistené, že poznámky k účtovnej závierke za rok 2020 účtovná jednotka 

Mesto Trenčín spracovala v zmysle § 22 zákona o účtovníctve a v súlade s usmernením MF. 

Poznámky obsahovali všetky požadované informácie a všetky náležitosti vyplývajúce z platnej 

legislatívy. 
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Účtovná jednotka Mesto Trenčín oceňovala majetok v roku 2020 obstarávacími cenami. 

Dlhodobý hmotný majetok účtovala na účtoch účtovnej triedy 0 a účtovnej skupiny 02 - 

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný. Odpisy 

Dlhodobého hmotného majetku odpisovaného stanovilo Mesto Trenčín tak, že vychádza 

z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisy 

vykonávala účtovná jednotka odo dňa jeho zaradenia do používania. Majetok zaraďovala do 

odpisových skupín podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, zároveň tvorila aj opravné položky k odpisovanému dlhodobému  hmotnému 

majetku. 

Kontrolou neboli zistený žiadny nedostatok v účtovaní a vykazovaní Dlhodobého hmotného  

majetku odpisovaného a Dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného. Majetok bol 

účtovaný a vykazovaný verne, pravdivo a úplne v súlade s účtovnými súvzťažnosťami 

v samospráve platnými od 01.01.2009, v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a nakladala s týmto majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

Záväzky účtovala účtovná jednotka na účtoch účtovnej triedy 3 Zúčtovacie vzťahy účtovnej  

skupiny 32 a účtovnej triedy 4 Vlastné imanie, účtovnej skupiny 47 Dlhodobé záväzky. 

Účtovná jednotka účtuje a delí záväzky podľa doby splatnosti, a to so splatnosťou do jedného 

roka, od jedného do piatich rokov, na záväzky so splatnosťou dlhšou ako päť rokov. Ďalej člení 

záväzky na krátkodobé záväzky a dlhodobé záväzky. Tieto záväzky účtuje na účte 479 a 472. 

Sú tu zaúčtované úvery zo ŠFRB, splátkové kalendáre, dlhodobé zábezpeky a záväzok zo 

sociálneho fondu. Vyfakturované a nevyfakturované dodávky účtovala účtovná jednotka na 

účtoch 321, 325, 326, dane na účtoch 341, 342, 343, záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 

na účtoch 331, 333, 336, iné záväzky napr. neodvedené tržby z predaja vstupeniek na účet 379. 

Záväzky vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňovala účtovná jednotka  Mesto Trenčín  

menovitou hodnotou.  

Kontrolou nebol zistený žiadny nedostatok v účtovaní záväzkov. Záväzky boli účtované 

a vykazované v súlade s účtovnými súvzťažnosťami v samospráve platnými od 01.01.2009. 

Záväzky boli účtované a vykazované verne, pravdivo a úplne v súlade s účtovnými 

súvzťažnosťami v samospráve platnými od 01.01.2009, zákonom o účtovníctve a v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci a dlhodobé bankové úvery              

a krátkodobé bankové úvery Mesto Trenčín malo k 31.12.2020 spolu 11 dlhodobých bankových 

úverov prijatých v rokoch 2013 - 2020 v celkovej výške 19.853.975,70 € s nesplatenou istinou 

12.405.897,54 €. 

V roku 2020 bol prijatý nový úver zo Slovenskej sporiteľne a,s. vo výške 1.600.000 €                   

na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020.   

Mesto ďalej prijalo bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z MF SR v roku 2020                           

zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku 

dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 1.2 

milióna €, zo začiatkom splácania v roku 2024. 

Kontrolou nebol zistený nedostatok v účtovaní bankových úverov a návratných finančných 

výpomoci. Bankové úvery a návratné finančné výpomoci boli účtované a vykazované verne, 

pravdivo a úplne v súlade s účtovnými súvzťažnosťami v samospráve platnými od 

01.01.2009, zákonom o účtovníctve a nakladania s bankovými úvermi a finančnými 

výpomocami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Kontrola plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení mestského zastupiteľstva 

v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za  2. polrok. 

Predmetom tejto kontroly a účelom kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

bolo preveriť plnenia prijatých ukladacích uznesení v druhom polroku 2021 a kontrola plnenia 
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ukladacích uznesení, ktoré zostali v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra v minulých 

obdobiach. Ďalej preverenie postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestského zastupiteľstva 

s cieľom zabezpečenia formálno-právnej čistoty v zmysle Postupu pri oprave chýb 

v uzneseniach Mestského zastupiteľstva - Príkaz prednostu MsÚ č. 13/2007, ktorý bol 

novelizovaný Príkazom prednostu MsÚ č. 2/2015 s účinnosťou od 01.03.2015.    

V kontrolovanom období sa konali 3 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, a to: 

- zasadnutie MsZ dňa 22. septembra 2021, na ktorom bolo prijatých 51 uznesení, s poradovým 

číslom 973 - 1023,  

- zasadnutie MsZ dňa 27. októbra 2021, na ktorom bolo prijatých 43 uznesení, s poradovým 

číslom 1024 - 1066, 

- zasadnutie MsZ dňa 01. decembra 2021, na ktorom bolo prijatých 53 uznesení, s poradovým 

číslom 1067 – 1119. 

Spolu bolo prijatých 147 uznesení s poradovým číslom 973 - 1119.  

Uznesenie č. 975 bolo prijaté k návrhu na založenie neziskovej organizácie Kreatívny 

inštitút Trenčín, n.o. MsZ poverilo primátora mesta Trenčín k podpísaniu Zakladacej listiny 

a Štatútu  tejto neziskovej organizácie so sídlom: Mierové námestie č. 2, Trenčín v mene Mesta 

Trenčín ako jedného zo zakladateľov neziskovej organizácie, výlučne pod podmienkou, že 

Mesto Trenčín, získa titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Dňa 22.12. 2021 primátor 

mesta Trenčín podpísal zakladateľské dokumenty a to Zakladaciu listinu a Štatút neziskovej 

organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. Dňa 23.12.2021 bol na Okresnom úrade v Trenčíne 

podaný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií. 

Uznesenie č. 975 zo dňa 22.09.2021 v kontrolovanej časti bod 7.,  bolo teda splnené. Ďalším 

bolo uznesenie č. 994, keď MsZ odporúčalo Mestskému úradu v Trenčíne podať v mene Mesta 

Trenčín žalobu o určenie neplatnosti prevodu vlastníctva z dôvodu nesplnenia povinnosti, 

vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a to v prípade neuhradenia zmluvnej pokuty uvedenej v bode A) 

tohto uznesenia v termíne stanovenom vo výzve Mesta Trenčín. 

 V súlade s uznesením MsZ č. 994 zo dňa 22.09.2021 bola listom zo dňa 22.10.2021 

spoločnosti e Move, s.r.o. zaslaná výzva na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 25.968,- €, ktorá 

bola uhradená v plnej výške na účet Mesta Trenčín dňa 16.11.2021, t.z. v stanovenej lehote. 

Zaplatením  zmluvnej pokuty boli naplnené podmienky uznesenia mestského zastupiteľstva 

a teda nebol dôvod na podanie žaloby o určenie neplatnosti prevodu vlastníckeho práva 

v súlade s uznesením MsZ. 

Uznesenie č. 161, bod b) zostáva naďalej v sledovaní. Plnenie uznesenia, čo sa týka kúpy 

bytov sa od posledného stavu, ktorý bol ku dňu 30.06.2021, nezmenilo – neboli nadobudnuté 

žiadne náhradné nájomné byty. Do 31.12.2021 neboli pripravené žiadne zmeny. Toto splatné 

Uznesenie mestského zastupiteľstva, zostáva v sledovaní naďalej Útvaru hlavného kontrolóra,. 

Toľko teda k uzneseniam.  Čo sa týka kontroly opráv uznesení Mestského zastupiteľstva. 

V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín boli vykonávané opravy chýb v uzneseniach 

mestského zastupiteľstva v súlade s Postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestského 

zastupiteľstva, schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 102.  

V kontrolovanom období bolo vykonaných 11 opráv uznesení Mestského zastupiteľstva. 

Opravy uznesení mestského zastupiteľstva nemali vplyv na pôvodný zámer schválený 

príslušným uznesením, ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností 

dotknutých subjektov. Opravy uznesení mestského zastupiteľstva teda boli v súlade s platnou 

legislatívou. 

V centrálnej evidencii sťažností boli v 2. polroku zaevidované 2 sťažností. Prvá sťažnosť: 

Námietka a sťažnosť na úmyselné a účelové nekalé praktiky a podvodné postupy úradu a Mesta 

Trenčín a to na všetky skutočnosti uvedené nie len v tejto písomnosti, ale aj na všetky predošlé 

písomnosti adresovaných Mestu Trenčín. Sťažnosť na vedúceho zamestnanca Mesta Trenčín. 

Sťažnosť bola vyhodnotená ako v 1. časti neopodstatnená, v časti nedôvodná a v časti 



36 
 

odložená. Druhá sťažnosť: Námietka a sťažnosť na úmyselné a účelové nekalé praktiky 

a podvodné postupy úradu a to na všetky skutočnosti uvedené nie len v tejto písomnosti, ale aj 

vo všetkých predošlých písomnostiach adresovaných Mestu Trenčín. Sťažnosť na vedúceho 

zamestnanca. Sťažnosť bola časť neopodstatnená, časť nedôvodná a časť odložená.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že sťažnosti v druhom polroku 2021 boli vybavené 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a v súlade                    

so Smernicou primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach. Sťažnosti boli vybavené 

v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 13 Zákona o sťažnostiach t. z., že príslušný orgán 

verejnej správy bol povinný sťažnosti vybaviť do 60 pracovných dní.  

V centrálnej evidencii petícií nebola v 2. polroku 2021 nebola zaevidovaná žiadna petícia.  

 Na útvare hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo v 2. polroku 2021 v zmysle platných 

právnych predpisov zaevidovaných 7 podnetov a žiadostí od občanov mesta, ktoré nespĺňali 

náležitosti sťažnosti  alebo petície v  zmysle  uvedených právnych  predpisov a 21 osobných 

návštev občanov a telefonických žiadostí, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či 

poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra pomáhali občanom pri riešení ich 

problémov i v oblasti legislatívy, poradili žiadateľom v prípadoch, keď to bolo možné, ako 

postupovať pri riešení ich problémov. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín periodicky 

spolupracoval s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky po stránke metodickej 

a odbornej.  

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu 

o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona 

o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona o petičnom práve. Toľko teda k mojej 

Správe o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2021.“ 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pani hlavnej kontrolórke za jej obsiahlu správu a otváram diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási do diskusie, končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať. Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Trenčín za 2. polrok 2021. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, zobralo na vedomie  Správu o 

kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2021 v zmysle 

predloženého návrhu.   

/Uznesenie č. 1141/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie.“ 

 

K bodu 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 

 

Mgr. Rybníček: „Pokračujeme ďalej v rokovaní dnešného zastupiteľstva bodom č. 6. Návrh 

VZN 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. Nech sa páči.“ 
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Ing. Horňáčková: „Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážení prítomní. Dovoľte mi, aby som vám predložila 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. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ukladá povinnosť 

prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určí pre základné umelecké školy, jazykové školy, 

materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podrobnosti 

financovania týchto škôl a školských zariadení. Zároveň od 1. 1. 2022 zákon ukladá povinnosť 

obciam poskytnúť finančné prostriedky žiakom neštátnych školských zariadení z finančných 

prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu v plnej výške. Tieto finančné prostriedky 

sa poskytujú na základe zmluvy, pričom podrobnosti o obsahu a spôsobe uzatvárania zmluvy 

sú uzákonené v § 9a a zákona č. 596/2003 Z. z. a nie sú už predmetom všeobecne záväzného 

nariadenia. V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh VZN č. 1/2022, ktorý je predmetom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní 

pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu 

nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby 

uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 

zápisnice na mestskom úrade. K návrhu VZN 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 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky 

fyzických osôb a právnických osôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Komisia školstva a mládeže na svojom zasadnutí dňa 

18. januára 2022 a finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí 20. januára 2022 

odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť toto všeobecne záväzné nariadenie. Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 - 2022, s výhľadom do roku 2040 a s rozpočtom mesta.“ 
 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Uznesenie je. Prosím, 

hlasujte tak, ako ste ho dostali predložené. Ďakujem pekne.“ 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, schválilo Všeobecne záväzné 

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 v zmysle predloženého návrhu.   

/Uznesenie č. 1142/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že toto uznesenie ste schválili.“ 

 

K bodu 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  

 

Mgr. Rybníček: „Prichádzame k ďalšiemu bodu č. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Trenčín č. 2/2022 o určení názvov ulíc v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie 
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Štatútu mesta Trenčín. Predkladá JUDr. Katarína Mrázová, vedúca útvaru právneho. Nech sa 

páči. 

 

JUDr. Mrázová: „Dobrý deň. Dovoľte mi predložiť nasledujúci materiál. V podstate v tomto 

materiáli ide o jednoduchú úpravu právnu, ktorou by sme pomenovali tri nové ulice, ktoré nám 

vznikli v mestskej časti Západ, a to z dôvodu prebiehajúcej výstavby. Tento materiál bol 

samozrejme prerokovaný aj vo výbore mestskej časti, ktorá s týmito návrhmi súhlasila. Teda 

bolo toto pomenovanie prerokované aj na výbore mestskej časti. Na základe tohto nariadenia 

by sa pomenovali výborom mestskej časti tri ulice, a to prvá ulica Lúčky. Táto ulica sa nachádza 

v KÚ Záblatie, vedľa ulice Cez ohrady a názov ulice je určený podľa názvu investora 

v predmetnej lokalite. Potom druhá ulica navrhuje sa pomenovať na ulicu Rizlingovú. Táto 

ulica sa tiež nachádza v KÚ Zlatovce. Lokalita je s výstavbou rodinných domov pri ulici 

Tramínovej a názov ulice súvisí s tým, že výstavba prebieha v oblasti, ktorá celkovo 

developersky označovaná ako rezidencia Vinohrady. A tretia ulica, ktorá sa navrhuje 

pomenovať by mala mať názov ulica Rulandská. Je to nová ulica v KÚ Zlatovce a tiež vlastne 

je to lokalita, ktorá sa nachádza oproti ulici Šafránovej a názov ulice rovnako súvisí s tým, že 

celá tá rezidencia je nazvaná ako rezidencia Vinohrady. Pokiaľ ide o toto všeobecne záväzné 

nariadenie bolo v súlade so Zákonom o obecnom zriadení zverejnené na úradnej tabuli mesta 

Trenčín, kde odo dňa vyvesenia plynula lehota, počas ktorej mohli obyvatelia dať pripomienky. 

V zákonom určenej lehote žiadna fyzická ani právnická osoba k predmetnému návrhu 

nariadenia pripomienky neuplatnila. Zároveň ten materiál. Vlastne vždy, keď pomenujeme 

novú ulicu, tak je potrebné ju doplniť aj do štatútu mesta Trenčín. Čiže týmto materiálom, ak 

bude schválený sa zároveň do štatútu mesta Trenčín doplnia všetky tri novovytvorené ulice. 

Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o uznesení 

tak, ako vám bolo predložené. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.“ 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo Všeobecne záväzné 

nariadenia mesta Trenčín č. 2/2022 o určení názvov ulíc v mestskej časti ZÁPAD a  

novelizáciu Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu.   

/Uznesenie č. 1143/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17. Konštatujem, že návrh ste schválili.“ 

 

 

K bodu 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 

 

Mgr. Rybníček: „Prechádzame k bodu č. 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. Mrázová, nech sa páči.“ 

 

JUDr. Mrázová: „Ďakujem pekne. Uvedená zmena vlastne reflektuje na zmenu právnej 

úpravy, ku ktorej došlo 1. 1. 2022, kedy nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa novelizoval 

okrem iného aj zákon o chove psov. Na základe tohto zákona došlo k jedinej drobnej zmene, 

kde do kategórie zvláštny pes sa dopĺňa kategória pastiersky pes. Ja viem, že na prvý pohľad to 

vyzerá, že v našom meste je možno takáto zmena nejakým spôsobom veľmi často využívaná. 



39 
 

Pravdepodobne takýchto psov tu veľa nemáme, ale je potrebné, aby naše všeobecne záväzné 

nariadenie bolo v súlade so zákonom o chove psov, a preto vlastne jediná zmena, ktorú 

navrhujeme je teda, aby sa do kategórií zvláštnych psov doplnila aj táto špeciálna kategória 

pastierskych psov. Takže toto je jediná zmena, ktorá je navrhnutá v predmetnom VZN. Ale 

rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené 

na úradnej tabuli mesta Trenčín a počas zákonom určenej lehoty k nemu neboli doručené 

pripomienky žiadnych fyzických a právnických osôb. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o uznesení tak, ako je 

predložené. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 nehlasoval, schválilo 

Všeobecne záväzné 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 v zmysle predloženého návrhu.   

/Uznesenie č. 1144/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

K bodu 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 

 

Mgr. Rybníček: „Bod č. 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. Pani JUDr. Mrázová, 

nech sa páči, predkladateľ.“ 

 

JUDr. Mrázová: „Ďakujem pekne. Uvedený materiál je vám predložený vlastne ako reakcia 

na situáciu, ktorá aktuálne panuje na trhu s dodávkou elektrickej energie a plynu. Pokiaľ asi 

všetci z vás viete a zachytili ste, že v podstate na trhu sme mali za sebou také turbulentné 

obdobie, kedy tie ceny veľmi kolísali a bolo veľmi problematické vysúťažiť dodávateľa plynu. 

Mnohé naše organizácie, či už Mestské hospodárstvo, Sociálne služby mesta alebo aj samotné 

mesto Trenčín mali problém pri tendroch v priebehu minulého roka. Určite si pamätáte ako sme 

opakovane na zastupiteľstvo predkladali návrhy na zvýšenie predpokladaných hodnôt zákazky 
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a s veľkými ťažkosťami sa nám podarilo nakoniec síce zabezpečiť kontinuálne dodávku 

elektrickej energie a plynu, ale nebolo to naozaj jednoduché. Keď sa nám táto situácia stávala, 

tak sme samozrejme rozmýšľali aj ako úrad, že čo s tým vlastne spraviť a našim návrhom, ktorý 

vám predkladáme je teda vytvoriť dynamický nákupný systém, ktorý by bol nástrojom a slúžil 

by na zaobstarávanie elektrickej energie a plynu pre nielen mesto, ale aj pre všetky naše 

rozpočtové organizácie na nasledovné obdobie, ktoré navrhujeme až do konca roka 2026. 

Pokiaľ išlo o ten proces tvorby alebo teda toho celého nápadu, tak samozrejme, my sme ho 

prerokovávali s našimi jednotlivými organizáciami. Rovnako aj s riaditeľmi jednotlivých škôl, 

aby sme teda vedeli, že či sú ochotní alebo či im to dokonca pomôže, keď ich začleníme do 

centrálneho obstarávania a vyhlásime jednu zákazku ako celok. Výhodou tohto riešenia 

samozrejme je to, že niektorí naši odberatelia a niektoré naše odberné miesta nie sú zaujímavé 

pre dodávateľov, pretože majú veľmi malé odbery. Naopak, máme veľmi zaujímavé odbery 

napríklad na Mestskom hospodárstve, ktoré prevádzkuje krytú plaváreň, zimný štadión 

a podobne. Tým riešením, ktoré vám navrhujeme, že vytvoríme jeden dynamický nákupný 

systém ako centrálny systém pre všetky naše organizácie dosiahneme niekoľko výhod. Prvou 

je teda to, že získame taký užívateľský profil, ktorý bude veľmi zaujímavý pre jednotlivých 

dodávateľov a nemôže sa teda stať, že niektorá z našich napríklad maličkých škôl ostane bez 

dodávky elektriky alebo plynu, pretože nie je zaujímavá vôbec pre odberateľov a potom teda 

nechodia ponuka a veľmi sa bortíme s tým, že akým spôsobom vysporiadať danú situáciu. 

Samozrejme, od toho spojenia do jedného centrálneho obstarávania očakávame aj to, že dôjde 

k vysúťaženiu lepších cien. To znamená, že tie ceny ako také by mali byť lepšie, pretože 

budeme zaujímavejším odberateľom. Samozrejme, čo je tiež nezanedbateľnou výhodou je to, 

že nebudú si musieť jednotlivé naše organizácie robiť verejné obstarávania samostatne, ale 

v podstate centrálne im bude túto činnosť a administratívu s tým spojenú vykonávať mesto 

Trenčín, čo samozrejme týmto organizáciám a ľuďom, ktorí v nich pracujú pomôže, odbremení 

ich od tejto administratívy. Čiže toto sú také hlavné dôvody. Pokiaľ ide o ten dynamický 

nákupný systém, navrhujeme, aby bol teda nielen na plyn, ale aj na elektrickú energiu 

a samozrejme my ho vnútorne rozčleníme na časť, kde sa budú hlásiť a kvalifikovať 

dodávatelia plynu a z tých budeme vyberať potom jednotlivých dodávateľov pre konkrétne 

obdobie a na druhú časť, kde budú kvalifikovaní dodávatelia elektrickej energie, z ktorých sa 

potom bude vyberať dodávateľ na konkrétne obdobie. Je potrebné samozrejme ešte pre úplnosť 

uviesť, že Mestské hospodárstvo už v súčasnosti má zriadený dynamický nákupný systém. Čiže 

v podstate poviem tak, že na nich sme si to vyskúšali a fungovalo nám to. S tým teda, že tento 

dynamický nákupný systém budeme rušiť. Táto vec je prerokovaná aj s pánom riaditeľom, 

ktorý s tým súhlasil a cieľom tohto riešenia je, že vlastne tú zaujímavú alebo tú lukratívnosť 

toho našeho celého obstarávania získame práve tým, že Mestské hospodárstvo s jeho objektami 

pričleníme do tejto zákazky. Takže preto vám je vlastne predložený nielen návrh na zriadenie 

dynamického nákupného systému, ale aj vlastne žiadame o to, aby ste odsúhlasili, že zrušíme 

dynamický nákupný systém, ktorý má zriadené Mestské hospodárstvo. Lebo sa pamätáte, že on 

sa zriaďoval len koncom minulého roka. Dôvodom je teda práve tá lukratívnosť, aby sme urobili 

tú zákazku lukratívnu. Čo je výhodou dynamického nákupného systému, je práve jeho 

operatívnosť. Do tohto systému sa nám zakvalifikujú dodávatelia a môže sa do neho 

kvalifikovať aj kedykoľvek v budúcnosti. Inak povedané, keď niektorý dodávateľ napríklad 

vznikne a nestihol by začiatok tohto nášho dynamického nákupného systému, tak sa do neho 

dokáže prihlásiť naozaj aj neskôr. Čiže je to naozaj veľmi otvorené a transparentné a na strane 

druhej je to aj veľmi operatívne pre nás, pretože už potom len z tých dodávateľov, ktorých 

máme zakvalifikovaných my budeme vyberať konkrétneho dodávateľa. Čiže nie je ten proces 

tak dlhý a dokážeme vlastne jednotlivých dodávateľov vysúťažiť potom rýchlejšie. Takže 

poslednú vec, ktorú by som chcela asi ešte povedať je, že zároveň máme trošku problém na 

meste Trenčín a na Sociálnych službách, kedy nám zmluvy končia už v dohľadnom období. To 
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znamená, k 30. 4. 2022 nám končí zmluva na dodávku plynu na meste a k 31. 3. možno 4. končí 

zmluva na dodávku elektrickej energie na Sociálnych službách mesta Trenčín, a preto vlastne 

v rámci toho uznesenia máte aj návrh, že nám schválite zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, 

aby sme preklenuli to obdobie tohto roku pri týchto dvoch organizáciách a potom následne už 

budeme zadávať zákazky v rámci dynamického nákupného systému. Ak by sa nám podarilo 

zriadiť dynamický nákupný systém rýchlejšie, tak samozrejme už aj tieto dve zákazky mesto 

Trenčín plyn a elektriku pre Sociálne služby skúsime vyhlásiť v tom dynamickom nákupnom 

systéme. Ale ak by sa nám to náhodou nepodarilo, nemôžme ostať samozrejme bez dodávky 

plynu a elektrickej energie, tak v tom prípade by sme vlastne využili ten mandát, že môžme 

vyhlásiť tieto dve zákazky samostatne. Kvôli tomu má vlastne to uznesenie takéto štyri body. 

Čiže zriadenie dynamického nákupného systému, zrušenie dynamického nákupného systému 

na Mestskom hospodárstve a potom schválenie dvoch zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie 

na plyn pre mesto a elektrickú energiu pre Sociálne služby mesta Trenčín. Pokiaľ ide o tú 

predpokladanú hodnotu zákazky, tak tá bola naozaj určovaná v podstate na celé obdobie a pre 

všetky organizácie. Veľmi ťažko sa nám samozrejme odhaduje tá cena, lebo vieme akým 

spôsobom to kolíše. Plus aj tie odbery v poslednom období boli samozrejme poznačené tým, že 

bol COVID a mnohé tie prevádzky nešli na plný výkon. Takže my sme vlastne napočítali 

obdobia pred COVIDové, kde sme dávali jednotlivé množstvá a odbery spred covidového 

obdobia, aby v prípade ak COVID skončí, sme sa potom náhodou nejakým spôsobom 

nevyšvihli nad tieto množstvá a jednotlivé údaje nám samozrejme zadávali jednotlivé naše 

organizácie. To znamená, že každá organizácia nám zadala svoje predpokladané odbery na celé 

obdobie a takým spôsobom sme určili tú predpokladanú hodnotu zákazky. Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o uznesení, 

v ktorom teda. Jedno hlasovanie, v ktorom sú body A a B. Dávam potom hlasovať súčasne. 

Takže prosím hlasujte, ďakujem.“ 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za, 1 nehlasoval, schválilo zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie -  zriadenie dynamického nákupného systému na dodávku 

zemného plynu a elektrickej energie pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové 

organizácie, 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, zámer  Mesta Trenčín vyhlásiť verejné obstarávanie 

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

Trenčín a zámer 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. v zmysle predloženého návrhu.   

/Uznesenie č. 1145/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

K bodu 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 

 

Mgr. Rybníček: „Prechádzame ďalej k bodu č. 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. Nech sa páči. 
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p. Korienek: „Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci. Dovoľte, aby som predniesol návrh na zmenu uznesenia č. 510 zo dňa 11.03.2020, 

ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku uskutočnenie 

stavebných prác Výťah Sociálne služby mesta Trenčín. Mestské zastupiteľstvo schválilo týmto 

uznesením č. 510 vyhlásenie zákazky na uskutočnenie stavebných prác Výťah Sociálne služby 

mesta Trenčín, pričom predpokladaná pôvodná hodnota tejto zákazky bola určená na hodnotu 

186 656,55 € bez DPH. Jedná sa o vybudovanie výťahu v rámci budovy Centra sociálnych 

služieb na Piaristickej ulici. Tento výťah má mať 9 bezbariérových staníc, z toho jedno je 

prízemie a jedno suterén. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie tohto Výťahu Sociálnych 

služieb na Piaristickej ulici nebolo úspešné a aj vzhľadom na nárast cien v minulom roku sme 

pristúpili k aktualizácii rozpočtu na dnešnú cenovú hladinu. Z dôvodu aj komplikovaného 

pracovného priestoru, sme rozšírili projektovú dokumentáciu o Plán organizácie výstavby. Po 

navýšení, je predpokladaná hodnota tejto zákazky maximálne 240 308,95 € bez DPH. To 

znamená, 288 370,74 € aj s DPH. Finančné krytie na uskutočnenie tejto zákazky bolo 

predmetom rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva, kde bolo odsúhlasené. Vzhľadom 

na vyššie uvedené vám predkladám návrh na schválenie zmeny v zámere vyhlásiť verejné 

obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác Výťah Sociálne služby 

mesta Trenčín, a to navýšenie predpokladanej hodnoty zákazky na sumu 240 308,95 € bez 

DPH.“ 
 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať 

o návrhu tak, ako bol predložený predkladateľom. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 20 za,  zmenilo  uznesenie 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 

v zmysle predloženého návrhu.   

/Uznesenie č. 1146/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 20. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

 

K bodu 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  

 

Mgr. Rybníček: „Prechádzame k bodu č. 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 viceprimátor Patrik Žák.“ 

 

Žák B.S.B.A.: „Ďakujem za slovo. Materiál teda bol súčasťou programu a všetci ho máte. 

Dovolím si predložiť ešte pozmeňovací návrh, ktorý ste dostali aj e-mailom, ktorý dopĺňa 

do záhlavia, respektíve mierne upravuje znesie názvu adresy mesta Trenčín a takisto dopĺňa 

DIČ organizácie a bankové spojenie, pretože v čase prípravy materiálu tieto čísla alebo údaje 

neboli dostupné. Takže tieto údaje sa doplnia do oboch zmlúv, ktoré sú súčasťou prílohy tohto 

návrhu a opravuje sa jedna administratívna chyba v článku 2 o zmluve o poskytnutí príspevku 
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neziskovej organizácie, kde boli zamenené slová poskytovateľ a prijímateľ tak, aby teda dávali 

logický význam. Takže toto je aj pozmeňujúci návrh, ale k tomu samotnému materiálu. 

Z dôvodovej správy si myslím, že je dôležité a teda takisto zo zmlúv spomenúť aj takto ústne 

v rozprave, že teda sa bude jednať o dve zmluvy. Jedna je príspevok na správu neziskovej 

organizácie, ktorú podľa zákona ako jeden z jej spoluzakladateľov môže vložiť do tejto 

neziskovej organizácie a druhá je dotácia na činnosť. V tomto ročnom rozpočte je schválená 

suma 890 000 € na fungovanie, respektíve vďaka úspechu mesta Trenčín v kandidatúre 

na Európske hlavné mesto kultúry. Teda tento projekt budeme realizovať, čo je veľmi dobrá 

správa a vďaka vašemu hlasovaniu z minulého roku o návrhu rozpočtu na tento rok máme aj 

prostriedky na fungovanie naozaj od prvého dňa, za čo vám veľmi pekne ďakujem a vďaka 

tomu sme vedeli už počas januára čerpať tieto peniaze a stále pod mestským úradom a s tým, 

že od teda 1. 2., respektíve od tohto mesiaca prechádzajú vlastne všetky tie aktivity pod 

neziskovú organizáciu a o výdavky, ktoré boli vynaložené v januári budú vlastne tieto dve 

zmluvy ponížené. Tak, aby to v súčte dávalo tú sumu, ktorú ste schválili v rozpočte na tento 

rok, a teda sú to financie približne 850 000 €. Sú rozdelené do dvoch zmlúv. Jedna je príspevok 

na správu neziskovej organizácie vo výške 605 400 € a druhá je dotácia na činnosť vo výške 

250 000 € a táto je teda špeciálne viazaná ešte teda aj na tento rok. Je dôležité spomenúť, že 

peniaze budú uvoľňované kvartálne, respektíve v štyroch častiach. V tej prvej zmluve 

o príspevku je to približne po 150 000 €. Je povinnosťou neziskovej organizácie dvakrát do 

roka informovať mesto Trenčín v podobe správy, ktorá je bližšie špecifikovaná v zmluve 

o čerpaní, respektíve o jej aktivitách a na konci roka tak, ako každá nezisková organizácia i táto 

bude musieť predložiť záverečnú správu, ktorá je schválená aj správnou radou tejto neziskovej 

organizácie. Takže toto je teda jedna z možností kontroly. Takisto má možnosť vykonať 

kontrolnú činnosť v neziskovej organizácii aj hlavný kontrolór mesta Trenčín. A v prípade 

zmluvnej, v zmluve o návrhu o poskytnutí dotácie tak tá je priamo teda viazaná na aktivity 

spojené s bigbecom respektíve s tou kultúrno-spoločenskou-komunitnou náplňou, keď to takto 

zhrniem a kde platí povinnosť okrem toho, že samozrejme dodržiava dobré meno mesta 

a vyúčtovať túto dotáciu spôsobom obvyklým, teda digitálnym na trencin.egrant.sk. Tak takisto 

informovať mesto Trenčín kedy, ktoré sa budú podujatia diať a v dostatočnej kvalite teda 

propagovať mesto Trenčín a jeho hodnoty a jeho zapojenie sa v projekte. Toto je myslím si, že 

také zhrnutie. Materiál má desať strán. Myslím, že sa to dá veľmi ľahko prečítať, takže nie je 

to nič zložité. Ďakujem pekne.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Struhárová.“ 

 

p. Struhárová: „Áno, ďakujem. Ja len by som veľmi rýchlo a krátko teda dodala, že mala som 

nejaké dotazy ohľadom zmluvy, či už na dotáciu alebo na finančný príspevok. Odborné útvary 

mi dali na to odpoveď. Takže v podstate asi tak a jedna doplňujúca otázka, že v tom zmysle, či 

vieme už teraz, že či aj druhý zo zriaďovateľov teda Vyšší územný celok nám poskytne alebo 

Kreatívnemu inštitútu poskytne nejakú dotáciu alebo finančný príspevok na podporu činnosti. 

Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Pán Patrik Žák.“ 

 

Žák B.S.B.A.: „Ďakujem za udelenie slova kolegyne. Trenčiansky samosprávny kraj má 

rovnako v tomto ročnom rozpočte schválených 890 000 na podporu projektu Európskeho 

hlavného mesta kultúry 2026. Prebehli rokovania. Oni takisto v najbližšej dobe budú 

schvaľovať veľmi podobný materiál. Zhodou okolností, ale teda pán vedúci právneho oddelenia 

TSK má pracovné voľno, ale zatiaľ máme predrokované tie podmienky takéto isté. Tak veríme 

tomu, že to takto v najbližšej dobe. Myslím, že na marcovom zastupiteľstve Trenčiansky 
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samosprávny kraj aj, teda aj jeho poslanci budú ochotní schváliť. Zatiaľ sme sa teda 

samozrejme bavili s pánom predsedom Baškom o týchto veciach.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Pán poslanec Bystrický. Pán poslanec, si musíš zapnúť. Rozprávaš teraz 

trošku len sám sebe. Musíš si zapnúť mikrofón. Ešte nie. Nemáš zapnutý mikrofón. Tak, teraz, 

nech sa páči. Nie je ťa počuť, ani keď si si zapol mikrofón. Momentík. Musíme zistiť, kde je 

problém. Skús ešte, pán Bystrický, poslanec hovoriť, lebo musí byť problém u teba v počítači. 

U nás je to OK, ale nie je ťa počuť. Skús niečo urobiť so zvukom u seba v počítači. Skús sa, 

prosím, odpojiť a pripojiť, že či to nezafunguje. OK vraj ráno to išlo. Najprv to nešlo, potom si 

si to vraj spojazdnil a teraz to asi zase nejde. Hovorí mi tu pán Slynko, že ráno to potom už bolo 

v poriadku, tak neviem, kde nastal problém. Tak vydrž chvíľku, ide pán Slynko za tebou. 

Dobre? Teda hore to ide skontrolovať pán Slynko a zatiaľ teda ďalších do diskusie sa hlási 

a nechám otvorenú diskusiu pre pána Bystrického. 

 

Ja len teda k tomu, keď by som chcel dodať, že súčasťou tej, toho vzťahu so štátom aj 

s Trenčianskym samosprávnym krajom je už nami, je už nám definitívne potvrdená aj 

dodatočná alokácia pre Európske hlavné mesto kultúry cez operačný program Slovensko, ktorá 

je vo výške 38 000 000 €, ktoré dostaneme ako mesto za to, že sme tento titul získali. Bude to, 

budú to peniaze naviac oproti tým, ktoré ešte dostaneme ako mesto napríklad na územný 

mestský rozvoj alebo na integrovanú územnú stratégiu, ktorá pôjde cez Vyšší územný celok. 

My sme sa dohodli s TSK pri tých 38 000 000 na spoločnom čerpaní týchto finančných zdrojov, 

či už pre mesto alebo na objekty, ktoré sú buď v správe, v ktorých je VÚC-ka a spravuje si, ako 

je napríklad Trenčianske múzeum alebo objekty, ktoré spravuje sám Vyšší územný celok 

a z týchto peňazí chce Vyšší územný celok rekonštruovať svoje objekty. Takže tam aj to bola 

jedna z dôvodov vlastne takej spolupráce medzi mestom Trenčín a VÚC, že spoločne budeme 

hovoriť, diskutovať a čerpať z týchto 38 000 000 €, čo je teda samozrejme dobrá východisková 

pozícia pre mesto aj pre kraj, keďže sú to peniaze naviac. Nie na úkor niečoho, ale ktoré naviac 

ešte prídu do mesta a do regiónu. Aj v tom je teda sila, ktorú sme získali cez titul Európske 

hlavné mesto kultúry, že keď budeme dobre pripravení a myslím si, že sme dobre pripravení, 

tak v podstate aj keď spočítam ešte územný mestský rozvoj pre 17 alebo respektíve 18 

slovenských miest, medzi ktorých Trenčín patrí a Trenčín má v rámci územného mestského 

rozvoja dostať 31 alebo 32 000 000 €, čo keď spočítame 31 a 38 000 000 teda do Trenčína alebo 

do regiónu, to sú ďalšie peniaze. Čiže to sú desiatky miliónov eur, ktoré nám tento titul vlastne 

prinesie a zároveň nám pomôže poviem explicitne zrýchliť procesy rekonštrukcií aj 

transformácie mesta na moderné európske mesto. Takže to sme vnímali v kontexte, že sa jedná 

o desiatky miliónov eur, ktoré majú prísť do Trenčína na kapitálové výdavky a plus ešte k tomu 

chcem dodať, že aj štát sa s uznesením vlády Slovenskej republiky okrem kapitálových 

výdavkov zaviazal, že popri VÚC-ke a popri mestu najbližšie roky až do roku 2027 bude 

v rámci bežných výdavkov podporovať mesto sumou 15 000 000 € na bežné výdavky, ktoré 

poskytne aj štát mestu Trenčín v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Takže to sú ďalšie 

finančné prostriedky v najbližších rokoch, do roku 2027, ktoré nám bude poskytovať štát na 

podporu tohoto titulu, ktorý je vlastne veľmi dôležitý pre nás. Zároveň mi dovoľte vám ešte, 

vás informovať, že už rokujeme na najvyššej úrovni s ministerstvami kultúry, ministerstvami 

regionálneho rozvoja a investícií, ministerstvami dopravy a ďalšími ministerstvami 

o spoločnom postupe pri projektoch, ktoré nejdú cez mesto, ale idú cez programu EŠIF a cez 

programy, ktoré idú cez Plán obnovy a odolnosti alebo ďalšie, ktoré riadi štát a jednotlivé 

ministerstvá. Takže snažíme sa teraz nájsť súhru medzi jednotlivými ministerstvami, aby sme 

sa zladili v postupoch pri procesoch, ktoré nás čakajú v rámci rekonštrukcií alebo podpory titulu 

Európskeho hlavného mesta kultúry v Trenčíne. To len na dovysvetlenie toho, aby sme to 
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vnímali v tom kontexte celkovom, že je to obrovské množstvo peňazí, ktoré smeruje do mesta 

a do regiónu, a ktoré verím, že úspešne využijeme vďaka získaniu titulu. 

 

Skús, pán poslanec Bystrický, skús zdvihnúť telefón pánovi Slynkovi, lebo ti volal a nezdvihol 

si mu telefón, že by ste sa spojili telefonicky a skúsili to ešte vyriešiť týmto spôsobom. Nemá 

príjem. Aké máte číslo? Jaj, že máš vypnutý mobil. Tak sekundu. Ešte chvíľku. Ak náhodou sa 

to nepodarí, tak navrhujem vyhlásiť nejakú päťminútovú prestávku alebo desať, nech sa to 

technicky vyrieši a nech sa pán poslanec môže normálne zapojiť do rokovania zastupiteľstva. 

Dobre, takže zatiaľ sme sa dohodli tak, že pán poslanec Bystrický napíše do chatu tú otázku 

a to, čo sa chcel opýtať. Je tu pán poslanec, či on sa teraz pripojil nanovo alebo ako to je? Pán 

poslanec, môžem ťa poprosiť keby si si zapol kameru, aby sme ťa videli. OK a skús ešte raz 

zapnúť mikrofón, že či teraz to náhodou neklapne. Nie, nepočujeme ťa. Dobre, tak ak dovolíte 

ja vyhlásim prestávku, aby sme teda boli maximálne regulárni, keďže pán poslanec nemôže 

vystúpiť. Nefunguje mu technické zariadenia a nie je dobré to obísť a povedať si, že je to 

v poriadku. Nie je to v poriadku. Čiže ak dovolíte, ja a vzhľadom k tomu, že nechcem, aby to 

bolo nejaké dlhé, lebo už toho nemáme veľa, navrhujem. Je o päť minút dvanásť. Navrhujem 

do dvanástej prestávku a skúsime sa alebo do 12:05. Desaťminútovú prestávku do 12:05. 12:05 

sa tu prosím stretneme s tým, že dovtedy skúsime vyriešiť problém pána poslanca Bystrického. 

Ďakujem. Dávam hlasovať, nehnevajte sa. Dávam hlasovať o vyhlásení desaťminútovej 

prestávky. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

1/Hlasovanie o návrhu Mgr. Rybníčka o vyhlásení 10 minútovej  prestávky. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za,  2 nehlasovali schválilo 

vyhlásenie 10 minútovej  prestávky v zmysle návrhu Mgr. Rybníčka.   

 

Mgr. Rybníček: „Za 16. Konštatujem, že máme desaťminútovú prestávku. Stretneme sa 12:05. 

Ďakujem pekne. 

 

Prestávka. 

 

Mgr. Rybníček: „Vážené panie poslankyne a páni poslanci, prosím vás teda o prezentáciu. 

Blíži sa čas konca prestávky, že by sme teda pokračovali. Pán poslanec Bystrický, sa teda 

nakoniec nepodarilo sa to vyriešiť, ale vzdal sa teda tej otázky. Keby náhodou ešte bolo niečo 

nevyhnutné treba a nevieme mu to opraviť a nie je schopný ani sem prísť tak, ako hovorí 

Rokovací poriadok, tak ešte sme našli riešenie, že v prípade, že by naozaj veľmi chcel, tak 

môžme si zatelefonovať. Ja ho dám na hlasitý odposluch, dám ho k mikrofónu a môžme tento 

spôsobom proste tlmočiť jeho názor. Dobre, 12 hodín 10 minút. Prezentovaných je 13 

poslancov. Ešte pán poslanec Hošták, pani poslankyňa Machová, Smolka, Struhárová, Moško, 

Barčák. Poprosím, pán poslanec Hošták, obraz nemáme. Ešte nevidím, pani poslankyňu 

Struhárovú nevidím. Pani Machová Mária, prosím vás, keby ste sa mohli zaprezentovať, lebo 

vás vidím, ale nie ste zaprezentovaná. Ďakujem. Pán poslanec Smolka. Neviem, či tu si alebo 

nie. Pani poslankyňa Struhárová už tu je. Dobre, takže myslím, že môžme pokračovať. V tejto 

chvíli je nás, 14 poslancov vidím. Takže pokračujeme ďalej teda v diskusii v bode 11. Nech sa 

páči, sme uznášaniaschopní a môžme rokovať. Nech sa páči. Už je tu aj pán poslanec Smolka, 

takže. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končím možnosť vystúpiť. Pán poslanec Trepáč. Musíte 

si zapnúť mikrofón, lebo vás nie je počuť. Stále vidím prečiarknutý mikrofón, pán poslanec. 

Skúste stlačiť na mikrofón.“ 

 

Bc. Trepáč: „Ďakujem pekne. 
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Mgr. Rybníček: „Áno, ale máte tam asi niekoho vedľa, kto dáva nejakú šialenú väzbu. Už asi. 

Nie ste sám. Dajte si hlas menej, dobre? Lebo ste asi zrejme nie sám v miestnosti, tak nech sa 

páči.“ 

 

Bc. Trepáč: „Už by to malo byť v poriadku. Ja len jednu technickú vec, ktorú som si teraz 

všimol. Úplne naspodu tej spodnej zmluvy asi je tam malá formálna chyba pri pani riaditeľke. 

Asi tam nejaký titul má byť pred tým, pretože v predchádzajúcich stranách sa tam nachádza. 

Tak asi len by to bolo dobré opraviť potom.“ 

 

Mgr. Rybníček: „OK To vyriešime pri podpise zmluvy. Dobre? Ďakujem pekne. Prosím, 

vypnite si mikrofón. Ďakujem. Dobre, takže končím možnosť vystúpiť v diskusii a ideme 

na pozmeňovacie návrhy, ktoré predložil pán viceprimátor Žák aj e-mailom ho poslal. Jeden 

pozmeňovací návrh, ale predsa len prosím o malé uvedenie. Máte slovo pán Žák.“ 

 

Žák B.S.B.A: „Vďaka za slovo. Takže pripomínam, je to jeden pozmeňovací návrh, ktorý ste 

obdŕžali aj e-mailom a ten upravuje hlavičky týchto dokumentov, kde dopĺňa správne znenie 

adresy mesta Trenčín aj rovnako tak DIČ a bankové spojenie neziskovej organizácie, ktoré 

nebolo dostupné v čase, keď sa pripravoval materiál a v zmluve o poskytnutí príspevku je 

v článku 2 ods. 10 sa mení slovo prijímateľ za poskytovateľ tak, aby to dávalo logický význam. 

Ďakujem pekne. Toto je pozmeňovací návrh.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána 

viceprimátora Žáka. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 2/ Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu B.S.B.A. Žáka  

 

           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 19 za, schválilo pozmeňujúci návrh  

v zmysle návrhu Žáka, B.S.B.A. 

 

Mgr. Rybníček: „Za 19. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. A teraz 

prosím. Opakujem, prosím, zapnite si všetci kamery, ak môžete. Veľmi vás prosím 

o to a dávam teraz hlasovať o uznesení, ako bolo predložené. Samozrejme aj v súlade 

so schváleným pozmeňovacím návrhom. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 3/ Hlasovanie o návrhu ako celku so schváleným pozmeňujúcim návrhom    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, schválilo  uzatvorenie 

Zmluvy o poskytnutí príspevku neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. a 

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút 

Trenčín, n.o.  v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu.   

/Uznesenie č. 1147/ 

 

Mgr. Rybníček: „Ja teda evidujem to, čo vidím. To je za 16 poslancov. Troch nevidím. Takže 

hlasovali, ale nevidím. V tejto chvíli tak, či tak, či je to 16 poslancov. Považujem tento návrh 

za schválený. Ďakujem pekne. Prosím, ideme ďalej.“ 
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K bodu 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 

 

Mgr. Rybníček: „Dovoľte mi, aby som ďalší materiál predložil ja. Bod č. 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. Je to 

materiál, ktorý ste obdŕžali v pozvánke a je to žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

kumulatívne vo výške takmer 4,35 milióna € vyjadrených v celkových oprávnených 

výdavkoch. Máte tam aj projekty, o ktoré sa jednalo. Nebudem to teraz čítať. Materiál ste 

dostali. Aby som vás nejak zbytočne nezdržoval. Uznesenie je, že schvaľujeme predloženie za 

účelom realizácie projektu Revitalizácie vnútrobloku Pádivec. Tam už máme aj právoplatné 

stavebné povolenie. Takže tam sme pripravení na. Tam sme už projektovo aj stavebne 

pripravení na Pádivec. Schvaľujete zabezpečenie realizácie projektu v súlade s poskytnutím, 

s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečenie finančných prostriedkov 

na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov, 

to jest maximálne do výšky 46 820 € ako spoluúčasť mesta. Zabezpečenie financovania 

prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta a zámer vyhlásiť verejné obstarávanie 

- podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác Revitalizácia vnútrobloku Pádivec 

na Sihoti s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 780 246 € bez DPH, ktorú vyhlási 

mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy 

o dielo/zmlúv o dielo. Otváram diskusiu. Pán viceprimátor Forgáč, nech sa páči.“ 

 

Mgr. Forgáč: „Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi 

predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu. Po odoslaní materiálu na zasadnutie mestského 

zastupiteľstva sa začali práce na príprave verejného obstarávania. Bolo zistené, že 

predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 780 246 € bez DPH, čo je podlimitná zákazka 

na stavebné práce. Zákazka však bude rozdelená na tri časti. Prvá časť, stavebné práce 

v hodnote 241 196,11 € bez DPH. Druhá časť, hracie prvky a prvky drobnej architektúry 

v hodnote PHZ 375 866,04 € bez DPH. A tretia časť sadovnícke úpravy z PHZ 163 181,82 € 

bez DPH. V prípade druhej časti zákazky, teda hracie prvky a prvky drobnej architektúry je 

však predpokladaná hodnota pre túto časť zákazky podľa aktuálne platných finančných limitov 

až v hodnote v nadlimitnej zákazky. Limit pre zákazku na tovar je 214 000 € bez DPH a naša 

predpokladaná hodnota zákazky pre túto časť je 375 866,04 € bez DPH. Vzhľadom na vyššie 

uvedené, je potrebné celú zákazku obstarať v režime nadlimitnej zákazky a nie podlimitnej, ako 

bolo uvedené v materiáli a v návrhu uznesenia, za čo sa ospravedlňujem. V každom prípade 

vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme opravu úvodného znenia uznesenia a nové znenie si 

dovolím prečítať celé, lebo to považujem za potrebné. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác Revitalizácia vnútrobloku Pádivec s predpokladanou hodnotou zákazky 

maximálne: 870 246 € bez DPH, ktorú vyhlási mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 

výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy o dielo pre prvú časť, Kúpnej zmluvy pre druhú časť 

a Zmluvy o dielo pre tretiu časť zákazky s tým, že všetky zmluvy budú uzavreté s odkladacou 

podmienkou k účinnosti, ktorou bude to, že mesto Trenčín s poskytovateľom príspevku, ktorým 

je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky bude 

uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej 

žiadosti mesta Trenčín s tým, že ak nebude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na 
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financovanie projektu v zmysle žiadosti mesta Trenčín do 31. 12. 2022, tak zmluvy zaniknú. 

V prípade, ak by mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej 

žiadosti mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok v nižšej sume, tak sa zmluvné 

strany stretnú na rokovaní za účelom dosiahnutia dohody o úprave rozsahu diela v závislosti od 

zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť 

diela. V prípade, ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o úprave rozsahu diela v lehote do 30 

dní odo dňa prvého rokovania o tejto téme a to z akéhokoľvek dôvodu, tak zmluva na 

predmetnú časť zaniká. Rokovať sa bude len o zmene rozsahu diela, nie zmene cien. Pre 

odstránenie pochybností sa uvádza, že mesto Trenčín nie je povinné dofinancovať dielo 

v rozsahu nezískaného príspevku. Pozmeňujúci návrh predkladám tak, ako vám bol zaslaný 

pani JUDr. Mrázovou. Ďakujem pekne za pochopenie, aj za podporu tohto pozmeňujúceho 

návrhu.“ 
 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem za tento pozmeňovací návrh a upresnenie celého návrhu. Ak sa 

nikto nehlási do diskusie, končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dovoľte mi dať hlasovať 

o pozmeňovacom návrhu k bodu č. 12, ktorý teraz predniesol pán viceprimátor Ján Forgáč. 

Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 1/ Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Forgáča  

 

           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo pozmeňujúci návrh  

v zmysle návrhu Mgr. Forgáča. 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Za 17. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Teraz prosím, len 

poprosím ešte všetci, aby ste si zapli kamery. Naozaj, myslím pán Josef Kolář nemá zapnutú 

kameru. Prosím vás, dávam hlasovať teraz o návrhu uznesenia tak, že mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne schvaľuje tento materiál aj so schváleným pozmeňovacím návrhom. Dobre? Tak, 

ako bolo to predložené so schváleným pozmeňovacím návrhom. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 2/ Hlasovanie o návrhu ako celku so schváleným pozmeňujúcim návrhom    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 nehlasoval,  schválilo  

predloženie 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  s tým súvisiaci zámer vyhlásiť verejné obstarávanie  v zmysle schváleného 

pozmeňujúceho návrhu.   

/Uznesenie č. 1148/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17. Konštatujem, že, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste 

schválili.“ 
    

K bodu 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 
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Mgr. Rybníček: „Poďme ďalej. Bod č. 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. Tento materiál predkladám ja. Ide o to, že my sme teraz vlastne na výzvu na Fond 

na podporu športu, ktorá bola vyhlásená a ukončená. Teda bolo treba podať žiadosti do 31. 

januára 2022. Na túto žiadosť sme predložili rekonštrukciu hokejového štadióna Pavla Demitru, 

zimného štadióna, ale vzhľadom k tomu, že máme informácie, že sa ešte má rokovať na úrovni 

Fondu na podporu športu s vládou Slovenskej republiky o navýšení finančných prostriedkov 

a na prípravu ďalšej výzvy ešte v tomto roku na ďalšiu infraštruktúru, tak chceme dokončiť aj 

proces verejného obstarávania na výmenu palubovky a tribún v športovej hale tak, aby sme boli 

pripravení v prípade, že Fond na podporu športu vyhlási ďalšiu výzvu, ktorá by mala byť možno 

v lete alebo v septembri, na jeseň, aby sme sa mohli uchádzať o ďalšie finančné prostriedky 

s týmto projektom už aj s vysúťaženým zhotoviteľom stavby. Samozrejme, s podmienkou 

získania týchto finančných prostriedkov. Tak preto predkladáme tento materiál, aby sme mohli 

vyhlásiť verejné obstarávanie na túto zákazku a aby sme boli pripravení na predloženie a potom 

na čerpanie už aj s hotovým VOčkom a tým pádom pripravení začať na okamžitú realizáciu, čo 

nám môže pridať body v tej výzve a môže nás posunúť ďalej z hľadiska pripravenosti, ktorá je 

rozhodujúca pri čerpaní týchto finančných prostriedkov. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. 

Dávam hlasovať o uznesení tak, ako ste ho dostali v materiáli. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 18 za,   zmenilo uznesenie 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 v zmysle predloženého návrhu. 

/Uznesenie č. 1149/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 18. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

K bodu 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  

 

Mgr. Rybníček: „Poďme k bodu č. 14. Návrh Dodatku č. 14 k Zriaďovacej listine Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 01.03.2022. Predkladá Roman 

Jaroš, riaditeľ MHSL, m.r.o., Trenčín, nech sa páči.“ 

 

Ing. Jaroš: „Dobrý deň. Vážený pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci. Mestské 

hospodárstvo a správa lesov, Trenčín navrhuje schváliť Dodatok č. 14 k Zriaďovacej listine 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 01.03.2022. 

Predloženým dodatkom nedochádza k presunu ďalších činností, len sa navrhuje spresnenie 

predmetu činnosti v dvoch bodoch. Pri bode 5.8. sa vypúšťa z textu zákon č. 371/2019 Z.z. 

o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov z dôvodu zrušenia tejto právnej úpravy a ponecháva sa všeobecné znenie predmetu 

činnosti. Bod 5.8 znie: Prevádzkovanie detských ihrísk v rozsahu plnenia povinností vlastníka 

detského ihriska. To je ten návrh.“ 
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Mgr. Rybníček: „Je to všetko?“ 

 

Ing. Jaroš: „Ešte, ešte pri bode 5.26 sa zo znenia vypúšťa konkretizácia kyseliek a zostáva 

všeobecný pojem kyselka. Je to Mestské hospodárstvo spravuje a udržiava nielen kyselku 

v Kubrej, ale touto zmenou všetky, ktoré sa na území mesta. Bod 5.26 znie: Správu a údržbu 

zariadení kyseliek na území mesta Trenčín. To je v rámci predmetu činnosti. Ďalej sa 

aktualizuje bod 7 zriaďovacej listiny Vecné a finančné vymedzenie majetku. Bod 7 znie: 

Mestské hospodárstvo spravuje majetok, ktorý jej bol daný do správy zriaďovateľom a majetok, 

ktorý nadobudne svojou činnosťou. Vecné a finančné vymedzenie majetku je určené na základe 

výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov m.r.o. vykonanej ku dňu 31.12.2020. Ostatné 

ustanovenia uvedené v pôvodnom znení zriaďovacej listiny a dodatkov 1 až 13 zostávajú 

v platnosti. Nech sa páči.“ 
 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Možno by sme potom 

na zastupiteľstvách mohli ponúkať okrem vody aj kyselku, keď už spravujeme všetky kyselky, 

tak by sme mohli mať na stoloch aj kyselku. Hej, to neviem, či hygiena dovoľuje. Kyselka 

zrýchli váš krok. Dobre. Poďme, prosím, hlasovať. Takže dávam hlasovať. Nech sa páči. 

Prosím, hlasujme o uznesení. Môžete hlasovať, nech sa páči.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, 1 nehlasoval, schválilo 

Dodatok č.14 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 

Trenčín s účinnosťou od 01.03.2022 v zmysle predloženého návrhu.  

/Uznesenie č. 1150/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh uznesenia ste schválili.“ 

 

K bodu 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  

 

Mgr. Rybníček: „Prichádzame k bodu č. 15. Opäť predkladá Roman Jaroš. Návrh Dodatku 

č.12 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín s účinnosťou 

od 01.03.2022. Nech sa páči. 

 

Ing. Jaroš: „Mestské hospodárstvo a správa lesov ďalej predkladá návrh na schválenie 

Dodatku č. 12 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov s účinnosťou od 01.03.2022. 

Naša organizácia má predmet svojej činnosti uvedený v zriaďovacej listine a duplicitne 

v štatúte Mestského hospodárstva a správy lesov, Trenčín v článku 2 ods. 2. Platná právna 

úprava stanovuje pre zriaďovateľa vydať o zriadení rozpočtovej organizácie zriaďovaciu 

listinu, ktorej jednou z povinných náležitostí je vymedzenie predmetu činnosti rozpočtovej 

organizácie. Povinnosť vymedziť predmet činnosti v štatúte organizácie nie je zákonom 

stanovená. Preto navrhujeme zo štatútu vypustiť vymedzenie činností a ponechať ich len 

v Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov. Navrhujeme na základe 

uvedeného schváliť Dodatok č. 12 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov 

nasledovne. V článku II. ods. 2. sa nahrádza nasledovným znením: Predmet činnosti MHSL, m. 

r. o., Trenčín je vymedzený v Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. 

o., Trenčín. Ostatné ustanovenia uvedené v pôvodnom znení štatútu a dodatkov 1 až 11 

zostávajú v platnosti. Nech sa páči.“ 
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Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o uznesení 

tak, ako ste ho dostali predložené. Nech sa páči, hlasujte, ďakujem.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 nehlasoval, schválilo 

Dodatok č. 12 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín s 

účinnosťou od 01.03.2022 v zmysle predloženého návrhu.  

/Uznesenie č. 1151/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 16, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

 

Ing. Jaroš: „Ďakujem.“ 

 

K bodu 16.  Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 

30.11.2021 

  Predkladá: Ing. Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru 
  

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Prichádzame k bodu č. 16. Informácia o základných finančných 

ukazovateľoch mesta Trenčín k 30.11.2021. Predkladá pani Capová, vedúca útvaru 

ekonomického. Nech sa páči.“ 

 

Ing. Capová: „Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som predložila Informáciu o základných 

finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30.11.2021. Celkový dlh mesta Trenčín k tomuto 

dátumu bol vo výške 17,29 milióna €, čo bolo 316 € na jedného obyvateľa. Pohľadávky mesta 

Trenčín boli vo výške 7,31 milióna €. Celková suma definovaná zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bola vo výške 11 680 155 €, čo 

je 22,2 bežných príjmov mesta za rok 2020. Mesto Trenčín malo k novembru 2021 jedenásť 

bankových úverov a tri úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a návratnú finančnú výpomoc 

z Ministerstva financií Slovenskej republiky. K uvedenému dátumu sme hospodárili 

s prebytkom vo výške 18,1 milióna €, pričom celkové bežné príjmy boli plnené vo výške 

49 866 545 €, kapitálové príjmy vo výške 2 633 336, bežné výdavky boli vo výške 39 182 097 

€ a kapitálové výdavky vo výške 4 766 437. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne berie na vedomie Informáciu o finančných ukazovateľoch mesta Trenčín 

k 30.11.2021 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za,  zobralo na vedomie  

Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2021 v zmysle 

predloženého  návrhu.     

/Uznesenie č. 1152/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17. Konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie.“ 

 

K bodu 17.  Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

   Predkladá: Ing. Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru 

 

Mgr. Rybníček: „Ideme k bodu č. 17. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných 

primátorom mesta. Predkladá pani Ing. Mária Capová, nech sa páči.“ 
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Ing. Capová: „Ďakujem. Dovoľte mi informovať vás, že primátor mesta v čase od 1. decembra 

k dnešnému dňu teda vykonal štyri zmeny programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021. 

Boli to zmeny od čísla 30 do čísla 33 a súčasne štyri zmeny programového rozpočtu mesta 

Trenčín na rok 2022. Zmena číslo 4 bola schválená 4. februára 2022 a bola vám zaslaná až po 

odoslaní materiálu do mestského zastupiteľstva elektronicky. V roku 2021 tak bolo 

schválených celkovo 33 zmien rozpočtu, z toho sedem bolo v kompetencii mestského 

zastupiteľstva a 26 z nich bolo vykonaných v kompetencii primátora mesta. Bežné výdavky 

boli čerpané na 72 % schválenej kompetencie vo výške 357 968 a kapitálové výdavky na zmeny 

rozpočtu v kompetencii primátora mesta boli čerpané vo výške 748 490, to jest na 83 % 

schválenej kompetencie. Všetky zmeny vám aj spolu s podrobným písomným zdôvodnením 

boli zaslané mailom. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie Informáciu o rozpočtových opatreniach 

vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 16 za, 1 sa zdržal, zobralo na 

vedomie  Informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v 

zmysle predloženého  návrhu.     

/Uznesenie č. 1153/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 16, zdržal sa 1. Konštatujem, že tento návrh ste zobrali na vedomie.“ 

 

K bodu 18.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčín 

   Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 

 

Mgr. Rybníček: „Prichádzame k bodu č. 18. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

mesta Trenčín, ktorý som navrhol predložiť do zastupiteľstva, ktorý ste aj obdŕžali v písomnej 

podobe. Takže všetky tie podmienky tam sú. Voľba bude, keď ju schválite, vyhlásená dnešným 

dňom a mala by byť v štandardných podmienkach tak, ako bola vyhlasovaná aj v minulosti 

s tým, že ešte bude teda predložený jeden pozmeňovací návrh, ktorý bol vypracovaný v zmysle 

doplnenia tohto materiálu. Takže vyhlasujem diskusiu k tomuto bodu a nech sa páči, 

pozmeňovací návrh. Pán viceprimátor Forgáč.“ 

 

Mgr. Forgáč: „Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy a vážení páni. Dovoľte mi 

predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu programu. K vyhláseniu voľby hlavného 

kontrolóra teda predkladám túto zmenu k návrhu uznesenia. V bode 3 sa pôvodný text, ktorý 

znie: Za tretie, schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčín za a) 

tajným hlasovaním, za b) verejným hlasovaním, pričom konkrétna forma hlasovania bude 

určená mestským zastupiteľstvom v Trenčíne v deň konania voľby hlavného kontrolóra 

nahrádza nasledovným znením. Za tretie, schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín za a) v prípade zasadnutia zastupiteľstva konaného prezenčnou 

formou aa tajným hlasovaním, ab verejným hlasovaním, pričom konkrétna forma hlasovania 

bude určená mestským zastupiteľstvom v Trenčíne v deň konania voľby hlavného kontrolóra 

a za b) v prípade zasadnutia zastupiteľstva konaného online formou videokonferencie sa voľba 

hlavného kontrolóra uskutoční verejným hlasovaním. Odôvodnenie: Predložený návrh 

nezohľadňoval možnosť konania zasadnutia mestského zastupiteľstva online formou 

videokonferencie, pri ktorej by nebolo možné vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným 

hlasovaním. Ďakujem pekne.“ 
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Mgr. Rybníček: „Ďakujem pekne za tento pozmeňovací návrh. Otváram diskusiu. Končím 

diskusiu. Dávam hlasovať o uznesení v zmysle aj, pardon. Dávam hlasovať o pozmeňovacom 

návrhu pána viceprimátora Forgáča, prepáčte, takže dávam hlasovať. Nech sa páči, hlasujte 

o pozmeňovacom návrhu.“ 

 

 1/ Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Forgáča  

 

           Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, schválilo pozmeňujúci návrh  

v zmysle návrhu Mgr. Forgáča. 

     

Mgr. Rybníček: „Za 17. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili a teraz dávam 

hlasovať o uznesení, ktoré bolo predložené a samozrejme, hlasovanie bude v zmysle 

schváleného pozmeňovacieho návrhu. Takže prosím, hlasujte, ďakujem.“ 

 

 2/ Hlasovanie o návrhu ako celku so schváleným pozmeňujúcim návrhom    

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za,  vyhlásilo voľbu hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu.   

/Uznesenie č. 1154/ 

 

Mgr. Rybníček: „Za 17. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Je to OK? 

Ďakujem pekne.“ 

 

K bodu 19.  Interpelácie 

 

Mgr. Rybníček: „Prichádzame k bodu č. 19. Interpelácie. Pán poslanec Medal, nech sa páči.“ 

 

Mgr. Medal: „Dobrý deň všetkým. Ja by som rád poprosil písomne o odpoveď na interpeláciu 

kde a kedy budú zverejnené a známe teda výsledky tej epidemiologickej štúdie za 70 000 €, 

vrátene informácie koľko ľudí sa do nej zapojilo. Poprosím písomne o odpoveď na túto otázku. 

Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Len doplním, že budeme pokračovať ešte teraz v tom procese. 

V piatok spúšťame druhé kolo tejto akcie, takže ale odpovieme samozrejme písomne bez 

problémov. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v bode Interpelácie.“ 

 

K bodom 20., 21.  Rôzne. Záver. 

 

Mgr. Rybníček: „Prichádzame k bodu 20 Rôzne, nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec 

Medal.“ 

 

Mgr. Medal: „Ďakujem za slovo a za možnosť položiť teda aj v bode Rôzne prosbu 

o informáciu možno kratučkú, že aký je aktuálny stav rokovania s investorom Terminálu a aký 

je ďalší postup naplánovaný. Ďakujem.“ 

 

Mgr. Rybníček: „Ďalší postup je naplánovaný tak, že predpokladám, očakávam stále otázky 

poslancov na zmluvu, ktorú ste dostali v decembri a ktorú v tejto chvíli už máte myslím vyše 

mesiaca k dispozícii. Táto zmluva vám bola predložená na pripomienkovanie, prípadne 

na diskusiu a tak, ako som povedal. Ja osobne budem iniciovať, aby sme ju predkladali 

na schválenie na marcovom zastupiteľstve. Považujem to za dôležité. Domnievam sa, že ten 
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čas na štúdium tejto zmluvy je dostatočný aj pre vás. Týmto vás vyzývam. Ak máte akékoľvek 

návrhy k týmto zmluvám alebo k tejto zmluve, tak prosím, napíšte alebo prípadne sa pýtajte. 

Sme vám k dispozícii. Opakujem, tú zmluvu máte vlastne myslím od polovice decembra alebo 

od 10. decembra ju máte k dispozícii. Čiže v tejto chvíli je to už dva mesiace. Takže ja budem 

túto zmluvu predkladať v marci na zastupiteľstvo a budem sa snažiť vás presvedčiť, aby ste 

túto zmluvu schválili vzhľadom k tomu, že som presvedčený o tom, že je veľmi dôležité 

posunúť výstavbu Terminálu za týchto podmienok ďalej a myslím si, že v tej zmluve je 

dostatočne všetko vysvetlené. Ak by ste mali problém, myslím si, že nielen ja, ale aj pán 

viceprimátor Forgáč, ktorý celú túto zmluvu vyrokovával, pripravoval a bol pri nej od začiatku 

do konca a vie o nej suverénne najviac tak, ako sme informovali aj pre médiá. Je vám k 

dispozícii o tejto veci diskutovať. Ale určite ako primátor hovorím, že budem ju predkladať na 

rokovanie marcového zastupiteľstva na schvaľovanie. 

 

Ak sa nikto iný nehlási do diskusie, končím možnosť vystúpiť v bode Rôzne a chcel by som sa 

vám poďakovať za dnešné online rokovanie zastupiteľstva. Len vám chcem povedať teda, že 

vám želám veľa zdravia, dávajte si pozor. Keďže sme vo vrcholiacej vlne, ďalšej vlne 

pandémie. Takže dávajte si na seba pozor, aj na svojich blízkych a naozaj veľmi pekne prosím. 

Komunikujte aj vy smerom k nám, pýtajte sa nás čo potrebujete. Sme pripravení s vami rokovať 

o veciach, o ktoré nás budete žiadať aj o zmluvách, ktoré máte k dispozícii aj o všetkom, čo 

treba. Tak ďakujem veľmi pekne za váš čas, za váš konštruktívny prístup a prajem vám pekný 

deň. Všetko dobré a vidíme sa o viac ako mesiac na ďalšom zastupiteľstve. Dovidenia a majte 

sa pekne. Všetko dobré.        

 

Dňa: ...........................................                                   Dňa: ............................................. 

 

 

.......................................................                             ......................................................... 

Mgr. Richard R Y B N Í Č E K                          Ing. Jaroslav P A G Á Č  

                 primátor                        prednosta  

           mesta Trenčín                 Mestského úradu v Trenčíne 

 

 

 

 

 

O V E R O V A T E L I A :  

 

 

Mgr. Miloslav Baco                            dňa ......................................................................... 

 

Mgr. Ján Forgáč                                dňa ......................................................................... 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Daniel Blažko – dbart                 Kontrolovala: Dominika Strápková, Bc. 
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Príloha 

Pozmeňujúce návrhy schválené na Mestskom zastupiteľstve dňa 10.2.2022. 

 

V bode 2 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 boli 

schválené dva pozmeňujúce návrhy: 

 1/ 

 

V príjmových finančných operáciách , bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem 

nasledujúce zmeny:  

 

1. V programe 3. Interné služby, podprogram 7. Mestský informačný systém, položku 713: 

Hardvér navrhujem znížiť o mínus – 22.368 €, t.j. na 7.632 €. 

 

2. V programe 3. Interné služby, podprogram 7. Mestský informačný systém, položku 718: 

Rozšírenie a inovácia štruktúrovanej kabeláže na hlavnej budove MsÚ navrhujem 

narozpočtovať vo výške plus + 22.368 €.  

Presun finančných prostriedkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie na zhotovenie                            

diela Rozšírenie a inovácia štruktúrovanej kabeláže na hlavnej budove MsÚ v Trenčíne. 

 

3. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 1. Športová hala, položka 717: 

Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale navrhujem zvýšiť 

o plus + 146.004 €, t.j. na 506.004 €. 

 

Spoluúčasť mesta na realizácii akcie financovanej z Fondu na podporu športu. 

Pôvodná predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Výmena 

palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“  bola vyčíslená na 900.000,00 

Eur s DPH na základe rozpočtu stavby. V čase po decembrovom MsZ prebehli v športovej 

hale stretnutia so zhotoviteľom projektovej dokumentácie a zástupcami mesta ako aj so 

správcom haly a následne sa museli vykonať ešte potrebné sondy v podlahe.  

Pri finalizovaní rozpočtu pri SO 01 (Výmena palubovky) a SO02 (Výmena mobilných 

tribún) sa zistilo, že rozpočet nezahŕňal dodávku ochranného povrchu pre hraciu plochu 

(ochrana v prípade spoločenských podujatí vrátane stojanov pre rolky s ochranným 

povrchom a navíjacieho zariadenia) v celkovej hodnote 60.000 eur bez DPH a navýšila sa 

aj požiadavka zo strany mesta na doplnenie mobilných tribún o pevné polykarbonátové 

zábradlie tvoriace mantinel hracej plochy (navýšenie o približne 50.000 eur bez DPH. 

K stavebným objektom SO 01 - Výmena palubovky a obkladov na 1.NP a SO 02 – Výmena 

mobilných tribún sa podarilo zhotoviteľom PD doprojektovať aj ďalšie dodatočne zadané 

mestom SO 03 – Výmena sedačiek a úprava zábradlia na 2.NP, čo navýšilo pôvodný 

rozpočet z 900.000,00 eur s DPH na 1.265.010,00 eur s DPH.  

 

      

4. V príjmových finančných operáciách položku 454: Prevod z rezervného fondu 

navrhujem zvýšiť o plus + 146.004 €, t.j. na 506.004 €. Zvýšenie rozpočtu na úhradu 

spoluúčasti mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v 

športovej hale“. 
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5. Pôvodné uznesenie k Návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022:  

„Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu mesta 

Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu“ 

 

Navrhujem zmeniť na: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje: 

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 

2. Prevod z rezervného fondu vo výške 506.004 € na úhradu výdavkov na spoluúčasť 

mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej 

hale“. 

 

6. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, 

položku 717: Chodník a MK Lavičkova navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 

€. 

 

7. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, 

položku 716: Chodník a MK Lavičkova navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 

5.000 €.  

 

8. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, 

položku 717: Nový priechod pre chodcov M.Bela navrhujem znížiť o mínus – 3.000 €, 

t.j. na 0 €. 

 

9. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, 

položku 716: Nový priechod pre chodcov M.Bela navrhujem narozpočtovať vo výške 

plus + 3.000 €. 

 

10. V programe 9. Kultúra, podprogram 6. Európske hlavné mesto kultúry 2026, položku 640: 

Kreatívny inštitút Trenčín n.o. navrhujem znížiť o mínus – 855.400 €, t.j. na 0 €. 

Upresnenie na príspevok a dotáciu (riadok 11 a 12).  

 

11. V programe 9. Kultúra, podprogram 6. Európske hlavné mesto kultúry 2026, položku 640: 

Kreatívny inštitút Trenčín n.o. – príspevok na správu neziskovej organizácie 

navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 605.400 €. Príspevok účelovo viazaný na 

úhradu výdavkov na správu neziskovej organizácie v súlade so schváleným rozpočtom 

neziskovej organizácie. 

 

12. V programe 9. Kultúra, podprogram 6. Európske hlavné mesto kultúry 2026, položku 640: 

Kreatívny inštitút Trenčín n.o. – dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo 

výške plus + 250.000 €. Dotácie pre rok 2022 účelovo viazaná na aktivity, činnosti 

a projekty spojené s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2026, uvedené v publikácii 

BIDBOOK Trenčín 2026: Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry, ktorá je dostupná 

na webovej stránke www.trencin2026.sk.  

 

13. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, položka 717: Iluminácia 

veža+morový stĺp+reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale navrhujem znížiť 

o mínus – 3.700 €, t.j. na 54.200 €. 

 

http://www.trencin2026.sk/
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14. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, položka 716: Iluminácia 

veža+morový stĺp+reliéf J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale navrhujem zvýšiť 

o plus + 3.700 €, t.j. na 5.800 €. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu osvetlenia mestskej brány 

a morového stĺpa. 

 

 

      2/  

 

1. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, položku 717: KS 

Zlatovce vybavenie navrhujem znížiť o mínus – 27.000 €, t.j. na 73.000 €. 

 

2. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk navrhujem vytvoriť 

novú položku 717: Cesta, chodník a revitalizácia okolia KS Zlatovce s rozpočtom vo 

výške plus + 27.000 €.  

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu cesty a prístupového chodníka v areály KS 

Zlatovce, zrovnanie priľahlého terénu, výsadba zelene a drevín a rozšírenie zavlažovania.  
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V bode 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. bol schválený 

jeden pozmeňujúci návrh: 

Nakoľko až po odoslaní materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva došlo k prideleniu 

DIČ neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. a taktiež až po odoslaní materiálov 

bol zriadený účet neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., predkladaným 

pozmeňovacím návrhom navrhujeme uvedené údaje doplniť do hlavičiek zmlúv tvoriacich 

prílohu predkladaného materiálu.  

 

Týmto pozmeňovacím návrhom zároveň dochádza k odstráneniu chyby v označení sídla Mesta 

Trenčín a neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. a chyby v písaní v čl. 2 ods. 

10 zmluvy o poskytnutí príspevku (jedná sa o odstránenie formálnych chýb, ktoré nemajú vplyv 

zmysel a účel zmluvy). 

 

 

V Prílohe č. 1: návrh zmluvy o poskytnutí príspevku neziskovej organizácii Kreatívny 

inštitút Trenčín, n.o. sa hlavička zmluvy a v Prílohe č. 2: návrh zmluvy o poskytnutí 

dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.sa hlavička zmluvy mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Sídlo Mesta Trenčín znie: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín 

 

2. Dopĺňa sa DIČ neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.: 2121649222 

 

3. Dopĺňa sa bankové spojenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 

4. Dopĺňa sa IBAN neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.: SK12 0900 

0000 0051 8743 9410 

 

V Prílohe č. 2: návrh zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny 

inštitút Trenčín, n.o.sa hlavička zmluvy mení a dopĺňa nasledovne: 

Sídlo neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. znie: Mierové nám.1/2, 911 64 

Trenčín 

 

 

V návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku neziskovej organizácii Kreatívny inštitút 

Trenčín, n.o. sa v článku 2 odseku 10 mení nasledovne:  

Nezisková organizácia sa zaväzuje vždy na písomné dožiadanie Poskytovateľa podať najneskôr 

do 10 pracovných dní Poskytovateľovi informáciu o priebežnom stave čerpania poskytnutého 

Príspevku podľa tejto Zmluvy. 

Text s vyznačenou zmenou:  

Nezisková organizácia sa zaväzuje vždy na písomné dožiadanie Prijímateľa Poskytovateľa 

podať bez najneskôr do 10 pracovných dní Poskytovateľovi informáciu o priebežnom stave 

čerpania poskytnutého Príspevku podľa tejto Zmluvy. 
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V bode 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 bol schválený jeden pozmeňujúci návrh: 

 

 

Odôvodnenie:  

Po odoslaní materiálov na zasadnutie MsZ sa začali práce na príprave verejného obstarávania 

(aby bolo možné zákazku vyhlásiť čím skôr po schválení zámeru v MsZ) a bolo zistené, že: 

 

I.  

Predpokladaná hodnota zákazky „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“ je max: 780 246,00  € 

bez DPH, čo je podlimitná zákazka na stavebné práce.  

 

Zákazka však bude rozdelená na 3 časti: 

1. časť „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec – stavebné práce“ (uskutočnenie stavebných 

prác) s PHZ 241.196,11 € bez DPH. 

2. časť „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec – hracie prvky a prvky drobnej 

architektúry“(dodanie tovarov s montážou) s PHZ 375.866,04 € bez DPH. 

3. časť „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec –sadovnícke úpravy“(poskytnutie služby) 

s PHZ 163.181,82 € bez DPH. 

 

V zmysle § 30 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôjde o zmiešanú zákazku. Podľa § 30 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní platí, že zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie 

stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služby (t.z. zmiešaná zákazka) sa zadáva 

použitím postupu platného pre hlavný predmet zákazky. 

 

V prípade druhej časti zákazky „Revitalizácia vnútrobloku Pádivec – hracie prvky 

a prvky drobnej architektúry“ (t.z. dodanie tovarov s montážou) je však predpokladaná 

hodnota pre túto časť zákazky podľa aktuálne platných finančných limitov až v hodnote 

nadlimitnej zákazky. Limit pre zákazku na tovary je 214.000,-€ bez DPH a naša PHZ pre túto 

časť je 375.866,04 € bez DPH. 

 

Podľa § 30 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, zákazka, ktorej časti sú 

objektívne oddeliteľné, zahŕňajúca časť, na ktorú sa vzťahuje postup zadávania nadlimitnej 

zákazky verejným obstarávateľom, sa zadáva týmto postupom bez ohľadu na predpokladanú 

hodnotu ostatných častí. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné celú zákazku obstarávať v režime nadlimitnej 

zákazky a nie podlimitnej, ako bolo uvedené v materiály a v návrhu uznesenia.  

 

 

 

II.  

 

Zároveň navrhujeme, aby sa do zámeru doplnila odkladacia podmienka účinnosti a to, že táto 

zákazka sa bude realizovať len za podmienky získania nenávratného finančného príspevku.  
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Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme opravu znenia z: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

Schvaľuje 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

„Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 

780 246,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom 

ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo“ 

 

na nové znenie: 

 

 

„Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

 

Schvaľuje 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

„Revitalizácia vnútrobloku Pádivec“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 

780 246,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom 

ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo pre 1.časť, kúpnej zmluvy pre 2.časť a zmluvy o dielo pre 

3. časť zákazky, s tým, že všetky zmluvy budú uzavreté s odkladacou podmienkou účinnosti, 

ktorou bude to, že medzi Mestom Trenčín a poskytovateľom príspevku, ktorým je Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí 

príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Mesta Trenčín s tým, že ak 

nebude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle 

žiadosti Mesta Trenčín do 31.12.2022, tak zmluvy zaniknú. 

V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej 

žiadosti  Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok v nižšej sume, tak sa zmluvné 

strany stretnú na rokovaní za účelom dosiahnutia dohody o úprave rozsahu diela, v závislosti 

od zabezpečenia  financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná 

časť diela. V prípade, ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o úprave rozsahu diela v lehote 

do 30 dní odo dňa prvého rokovania o tejto téme a to  z akéhokoľvek dôvodu, tak zmluva na 

predmetnú časť zaniká. Rokovať sa bude len o zmene   rozsahu diela, nie  zmene cien. Pre 

odstránenie pochybností sa uvádza, že Mesto Trenčín nie je povinné dofinancovať dielo 

v rozsahu nezískaného príspevku.“ 
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V bode 18 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bol schválený jeden pozmeňujúci návrh: 

V bode 3 sa pôvodný text, ktorý znie:  

 

„3. s c h v a ľ u j e 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

a) tajným hlasovaním, 

b) verejným hlasovaním, 

pričom konkrétna forma hlasovania bude určená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne v deň 

konania voľby hlavného kontrolóra.“  

 

nahrádza nasledovným znením: 

 

„3. s c h v a ľ u j e 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín: 

a) v prípade zasadnutia zastupiteľstva konaného prezenčnou formou:  

aa) tajným hlasovaním, 

ab) verejným hlasovaním, 

pričom konkrétna forma hlasovania bude určená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne v deň 

konania voľby hlavného kontrolóra  

b) v prípade zasadnutia zastupiteľstva konaného online formou videokonferencie sa 

voľba  hlavného kontrolóra  uskutoční verejným hlasovaním.“ 

 

Odôvodnenie: 

 

Predložený návrh nezohľadňoval možnosť konania zasadnutia MsZ  online formou 

videokonferencie, pri ktorej by nebolo možné vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným 

hlasovaním. 

 

 

 

 
 


