
O P R A V A   U Z N E S E N I A 

č. 1274 (schválený pozmeňujúci návrh 4)   zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 22.06.2022 

 
   V procese spracovania schválenej zmeny Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 

prerokovanej na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 22.06.2022 uznesením č. 1274 zamestnanec 

Útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne zistil, že v schválenom pozmeňujúcom návrhu 

k zmene Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 predloženom Ing. Forgáčom je formálna 

chyba. K chybe došlo nesprávnou sumou pri zvýšení kapitálových výdavkov investičnej akcie: „Úprava 

podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)“,  čo spôsobilo, že je nesprávny súčet navrhnutých 

kapitálových výdavkov  pre vyčíslenie položky v príjmových finančných operáciách „Prevod 

z rezervného fondu“.  

 
 Vzhľadom k tomu, že oprava nebude mať vplyv na celkovú výšku rozpočtu sa uznesenie MsZ 

č. 1274 (schválený pozmeňujúci návrh 4) zo dňa 22.06.2022 k Návrhu na zmenu Programového 

rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 opravuje takto: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e  
 
1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022  
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.413.000 € na úhradu kapitálových výdavkov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom 
štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta 
Trenčín na rok 2022   
v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov, ktoré znejú: 

 
 
1) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, položku MHSL m.r.o. 632: 

Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 74.000 €, t.j. na 310.000 €. 

2)  V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, položku MHSL m.r.o. 637: 

Služby navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 40.925 €. 

3) V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, položku MHSL m.r.o. – 

Stredisko Soblahov, Brezina 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 

4.000 €, t.j. na 31.200 €. 

4) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 3.050 €. 

5) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 2.400 €, t.j. na 1.120 €. 

6) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 1.600 €, t.j. na 1.000 €. 

7) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 7.420 €, t.j. na 5.580 €. 

8) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: HK Dukla n.o. – 

dotácia na prenájom ľadovej plochy navrhujem narozpočtovať vo výške 108.100 €. 

9) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: FRYSLA Slovakia 

s.r.o. – dotácia na prenájom ľadovej plochy navrhujem narozpočtovať vo výške 2.080 €. 

10) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: Kraso Trenčín o.z.  

– dotácia na prenájom ľadovej plochy navrhujem narozpočtovať vo výške 6.240 €. 

 

Narozpočtovanie dotácie pre HK Dukla n.o. , FRYSLA Slovakia s.r.o. a Kraso Trenčín o.z. na 

prenájom ľadovej plochy, nakoľko z dôvodu rekonštrukcie Zimného štadióna P.Demitru nebude 

možné zabezpečiť tréningový a zápasový proces na mestskom štadióne. 



 
11) V bežných príjmoch, položku 312: Príspevok  od Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o. na Inštitút 

participácie navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 52.000 €. 

12) V programe 9. Kultúra, podprogram 6. Európske hlavné mesto kultúry 2026, položku 600: Inštitút 

participácie navrhujem narozpočtovať vo výške + 52.000 €.  

Poskytnutie príspevku  určenej pre vznik nového administratívneho útvaru v súlade s Bid Bookom. 

Cieľom Inštitútu participácie Trenčín je identifikovať a mapovať potreby miestnych obyvateľov, 

zbierať, analyzovať a vyhodnocovať súvisiace dáta a využívať ich v spolupráce so Živým kultúrnym 

labom, Kreatívnym inštitútom Trenčín a mestským úradom, ďalej zvýšiť mieru zapojenia kľúčových 

aktérov, organizácií a komunít, s cieľom rozšíriť možnosti participácie v sprístupnení kultúry 

a demokratizácií procesov mesta, posilniť informovanosť o aktívnom občianstve, kultúre, EÚ, 

inklúzii, participácii a životnom prostredí medzi občanmi, zaviesť participatívne  rozpočty na 

základných školách a v meste, zamerané na kultúrne projekty.  

13) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Priechody pre chodcov Inovecká – Dlhé Hony navrhujem zvýšiť o plus + 13.000 €, t.j. 

na 61.000 €. Zvýšenie výdavkov z dôvodu aktualizovaného rozpočtu. 

14) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová) navrhujem zvýšiť o plus + 

51.000 €, t.j. na 175.500 €. Zvýšenie výdavkov z dôvodu potreby vybudovanie ochrany NN 

rozvodov, slaboprúdov a preložky vodovodu 

15) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

716: Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač navrhujem zvýšiť o plus + 17.000 €, t.j. na 

67.000 €. Zvýšenie výdavkov z dôvodu zabezpečenia geodetických zameraní, hydrogeologického 

prieskumu a dopravnokapacitného posúdenia. 

16) V príjmových finančných operáciách položku 454: Prevod z rezervného fondu navrhujem zvýšiť 

o plus + 97.000 €, t.j. na 2.016.004 €. 

 

17) Pôvodné uznesenie k Návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022:  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje       
1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu. 
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.413.000 € na úhradu kapitálových výdavkov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom 
štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta 
Trenčín na rok 2022. 

 
Navrhujem zmeniť na: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje: 
1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu. 
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.510.000  € na úhradu kapitálových výdavkov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom 
štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta 
Trenčín na rok 2022. 

 

18) V programe 6. Doprava, podprogram 2, prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, položku 

637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 9.500 €, t.j. na 22.500 €. 

19) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Dodatočné stavebné úpravy prepojenia železničného mostu a cyklotrasy navrhujem 

narozpočtovať vo výške plus + 9.500 €. Narozpočtovanie akcie vyplýva z požiadavky 

cyklokomisie na úpravu cyklotrasy Ľ.Stárka: 

- prepojenie železničného mosta s hrádzou Ľ.Stárka 

- rekonštrukcia schodiska od hrádze smerom k Váhu 

 



20) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku MHSL 

m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 6.000 €, t.j. na 56.700 €. 

21) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku MHSL 

m.r.o. 717: Závlahový systém v oddychovej zóne – námestie Rozkvet navrhujem 

narozpočtovať vo výške plus + 6.000 €.  

Vybudovanie závlahového systému v oddychovej zóne na námestí Rozkvet, ul. Šoltésová z dôvodu 

zabezpečenia závlahy trávnikov a ich udržania v trvale vyhovujúcom stave, ako aj dlhodobé 

udržanie zrevitalizovaného priestoru v zveľadenom stave – zabezpečenie dostatočnej zálievky 

novovybudovaných trávnikov počas celého roka. 

22) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Schody, chodníky a obrubníky Juh navrhujem znížiť o mínus – 15.500 €, t.j. na 110.827 

€. Zníženie na základe skutočného čerpania. 

23) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Statická doprava Pod Sokolice navrhujem zvýšiť o plus + 15.500 €, t.j. na 191.100 €. 

Zvýšenie z dôvodu prác naviac pri búracích prácach. 

 
 

sa nahrádza textom: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e  
 

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022  
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.413.000 € na úhradu kapitálových výdavkov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom 
štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta Trenčín 
na rok 2022   

v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov, ktoré znejú: 

1) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, položku MHSL m.r.o. 632: 

Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 74.000 €, t.j. na 310.000 €. 

2)  V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, položku MHSL m.r.o. 637: 

Služby navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 40.925 €. 

3) V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, položku MHSL m.r.o. – 

Stredisko Soblahov, Brezina 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 

4.000 €, t.j. na 31.200 €. 

4) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 3.050 €. 

5) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 2.400 €, t.j. na 1.120 €. 

6) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 1.600 €, t.j. na 1.000 €. 

7) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha, položku MHSL 

m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 7.420 €, t.j. na 5.580 €. 

8) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: HK Dukla n.o. – 

dotácia na prenájom ľadovej plochy navrhujem narozpočtovať vo výške 108.100 €. 

9) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: FRYSLA Slovakia 

s.r.o. – dotácia na prenájom ľadovej plochy navrhujem narozpočtovať vo výške 2.080 €. 

10) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: Kraso Trenčín o.z.  

– dotácia na prenájom ľadovej plochy navrhujem narozpočtovať vo výške 6.240 €. 

 

Narozpočtovanie dotácie pre HK Dukla n.o. , FRYSLA Slovakia s.r.o. a Kraso Trenčín o.z. na 

prenájom ľadovej plochy, nakoľko z dôvodu rekonštrukcie Zimného štadióna P.Demitru nebude 

možné zabezpečiť tréningový a zápasový proces na mestskom štadióne. 



 
11) V bežných príjmoch, položku 312: Príspevok  od Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o. na Inštitút 

participácie navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 52.000 €. 

12) V programe 9. Kultúra, podprogram 6. Európske hlavné mesto kultúry 2026, položku 600: Inštitút 

participácie navrhujem narozpočtovať vo výške + 52.000 €.  

Poskytnutie príspevku  určenej pre vznik nového administratívneho útvaru v súlade s Bid Bookom. 

Cieľom Inštitútu participácie Trenčín je identifikovať a mapovať potreby miestnych obyvateľov, 

zbierať, analyzovať a vyhodnocovať súvisiace dáta a využívať ich v spolupráce so Živým kultúrnym 

labom, Kreatívnym inštitútom Trenčín a mestským úradom, ďalej zvýšiť mieru zapojenia kľúčových 

aktérov, organizácií a komunít, s cieľom rozšíriť možnosti participácie v sprístupnení kultúry 

a demokratizácií procesov mesta, posilniť informovanosť o aktívnom občianstve, kultúre, EÚ, 

inklúzii, participácii a životnom prostredí medzi občanmi, zaviesť participatívne  rozpočty na 

základných školách a v meste, zamerané na kultúrne projekty.  

13) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Priechody pre chodcov Inovecká – Dlhé Hony navrhujem zvýšiť o plus + 13.000 €, t.j. na 

61.000 €. Zvýšenie výdavkov z dôvodu aktualizovaného rozpočtu. 

14) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová) navrhujem zvýšiť o plus + 

67.000 €, t.j. na 191.500 €. Zvýšenie výdavkov z dôvodu potreby vybudovanie ochrany NN 

rozvodov, slaboprúdov a preložky vodovodu. 

15) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

716: Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač navrhujem zvýšiť o plus + 17.000 €, t.j. na 

67.000 €. Zvýšenie výdavkov z dôvodu zabezpečenia geodetických zameraní, hydrogeologického 

prieskumu a dopravnokapacitného posúdenia. 

16) V príjmových finančných operáciách položku 454: Prevod z rezervného fondu navrhujem zvýšiť 

o plus + 97.000 €, t.j. na 2.016.004 €. 

 

17) Pôvodné uznesenie k Návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022:  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje       
3. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu. 
4. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.413.000 € na úhradu kapitálových výdavkov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom 
štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta 
Trenčín na rok 2022. 

 
Navrhujem zmeniť na: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje: 
3. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu. 
4. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.510.000  € na úhradu kapitálových výdavkov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom 
štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta 
Trenčín na rok 2022. 

 

18) V programe 6. Doprava, podprogram 2, prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, položku 

637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 9.500 €, t.j. na 22.500 €. 

19) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Dodatočné stavebné úpravy prepojenia železničného mostu a cyklotrasy navrhujem 

narozpočtovať vo výške plus + 9.500 €. Narozpočtovanie akcie vyplýva z požiadavky 

cyklokomisie na úpravu cyklotrasy Ľ.Stárka: 

- prepojenie železničného mosta s hrádzou Ľ.Stárka 

- rekonštrukcia schodiska od hrádze smerom k Váhu 

 

20) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku MHSL 

m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 6.000 €, t.j. na 56.700 €. 



21) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku MHSL 

m.r.o. 717: Závlahový systém v oddychovej zóne – námestie Rozkvet navrhujem 

narozpočtovať vo výške plus + 6.000 €.  

Vybudovanie závlahového systému v oddychovej zóne na námestí Rozkvet, ul. Šoltésová z dôvodu 

zabezpečenia závlahy trávnikov a ich udržania v trvale vyhovujúcom stave, ako aj dlhodobé 

udržanie zrevitalizovaného priestoru v zveľadenom stave – zabezpečenie dostatočnej zálievky 

novovybudovaných trávnikov počas celého roka. 

22) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Schody, chodníky a obrubníky Juh navrhujem znížiť o mínus – 15.500 €, t.j. na 110.827 

€. Zníženie na základe skutočného čerpania. 

23) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 

717: Statická doprava Pod Sokolice navrhujem zvýšiť o plus + 15.500 €, t.j. na 191.100 €. 

Zvýšenie z dôvodu prác naviac pri búracích prácach. 

 

 
 
  
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa 04.07.2022 
 

 


