
PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 

Mgr. Richard Rybníček  

  

  

 Trenčín, 15.03.2022 

  

 

 

P O Z V Á N K A 

  

Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

ktoré sa uskutoční dňa: 

 

23. marca  2022 / streda/ o 08:30 hod. 

 

v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí  Mestského úradu v Trenčíne s programom: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Trenčín 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

3. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Trenčín 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022             

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru 

 

 

 



 

 

5. Majetkové prevody 

Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD.  

predseda finančnej a majetkovej komisie, 

Eva Struhárová  

predsedníčka komisie SVaVP 

Ing. Roman  Jaroš  

riaditeľ MHSL, m.r.o 

                         

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom 

vo vlastníctve mesta Trenčín 

Predkladá: PhDr. Patrik Čech 

      vedúci útvaru sociálnych vecí 

 

7. Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Trenčín č.7/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa  Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o  miestnych  

daniach a miestnom  poplatku za komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru 

 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.6/2022 o určení názvov ulíc 

v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín 

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová 

               vedúca útvaru právneho  

 

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

obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Zátoka 

pokoja“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

č. 1109 zo dňa  01.12.2021 

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová 

               vedúca útvaru právneho 

 

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

obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Sanácia, 

rekonštrukcia a modernizácia objektu nocľahárne a nízkoprahového denného 

centra“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

č. 1613 zo dňa 26.09.2018, ktorým bolo schválené predloženie žiadostí mesta Trenčín 

o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich 

sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach 

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

súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie v znení uznesenia Mestského 



zastupiteľstva v Trenčíne č. 99 zo dňa 13.3.2019 a v znení uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č. 1110 z 1.12.2021  

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová 

                   vedúca útvaru právneho 

 

11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1098 z 01.12.2021, 

ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie  - nadlimitnú zákazku na 

dodanie tovarov a služieb „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie„ v rámci 

projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda 

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová 

                   vedúca útvaru právneho 

 

12. Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Nad tehelňou 2888/26, 

911 01 Trenčín  do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR  

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

              vedúca útvaru školstva 

 

13. Návrh na zaradenie materskej školy  Montessori škôlky Kamienky, Legionárska 79, 

911 01 Trenčín  do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

Predkladá: Ing. Ľubica Horňáčková 

                  vedúca útvaru školstva 

 

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 819 z 10.03.2021, 

ktorým bolo schválené  podanie žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na 

projekt „Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ v rámci 

programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na 

základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020 a bol schválený zámer vyhlásiť 

verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

„Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta 

 

15. 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 (Regenerácia vnútrobloku Opávia) 

Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                         primátor mesta 

 

16. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2022 

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru 

 



17. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta  

Predkladá: Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru 

 

18. Interpelácie 

 

19. Rôzne 

 

20. Záver 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


