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Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo dňa: 

16. augusta  2022 / utorok/ o 16:00 hod. 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne otvoril primátor mesta Mgr. Richard 

Rybníček. Privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných (viď prezenčná listina).  

Zasadnutie viedol 

Mgr. Richard Rybníček 

 

Prítomní poslanci 

Mgr. Miloslav Baco, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, PhD., MBA 

Peter Hošták, PhD., Mgr.Ing. Josef Kolář, Bc. Mária Machová, Ing. Ladislav Matejka, Mgr. 

Richard Medal,  Mgr. Martin Petrík, Eva Struhárová, Patrik Žák B.S.B.A, Martin Barčák, Pavol 

Bobošík, Mgr. Kamil Bystrický, JUDr. Martin Smolka, Bc. Martin Trepáč, MUDr. Šimon 

Žďárský, Ing. Richard Ščepko, Ing. Mgr. Juraj Štilicha, Marcel Meravý     

Neprítomní poslanci 

 

Ospravedlnili sa 

Ing. Miloš Mičega, Lukáš Ronec, Mgr. Michal Moško, Bc. Tomáš Vaňo 

Overovatelia zápisnice 

Mgr. Miloslav Baco, Mgr. Ján Forgáč  

Skrutátori 

Mgr. Martin Petrík, Bc. Mária Machová 
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Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Dobrý deň všetkým, prosím vás zapnite si kamery, ak vás môžem poprosiť. Ďakujem.“ 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ak by ste boli tak láskaví, keby ste sa v  H.E.R. systéme zaprezentovali. Dobre? Aby sme vedeli 

presný počet poslancov. Takže prosím vás o registráciu v tom H.E.R. systéme. Pána poslanca 

Štilichu, pána poslanca Bobošíka, pána poslanca Kolářa, pána Kolářa nevidíme na kamere, už 

ho vidíme. Pán poslanec Štilicha, vy nie ste vôbec ešte ani len prihlásený. Ale vidím vás, ale v 

H.E.R.-e.“ 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Okej. Takže vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Mestského zastupiteľstva, vážení 

hostia. Na základe §13 ods. 4 písmeno a) zákona Slovenskej Národnej rady číslo 369/ 1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov otváram zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorého vás všetkých srdečne vítam. Dnešné mimoriadne 

zasadnutie sa uskutoční online formou. Online formou videokonferencie cez aplikáciu 

Microsoft Teams v súlade s čl. 13 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

Bližšie informácie a pokyny k organizácie priebehu zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli 

zaslané mailom od pani Mgr. Plešovej dňa 12. augusta 2022. V aktuálnej chvíli konštatujem 

prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 

25 poslancov je prítomných 18, 19 poslancov. Na základe čoho vyhlasujem dnešné mimoriadne 

zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnil pán poslanec Ronec a 

pán poslanec Mičega. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Forgáča 

a pána poslanca Baca. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre 

spočítavanie hlasov určujem pani poslankyňu Machovú a pána poslanca Petríka. Prosím 

odhlasujte tento návrh spoločne ako 1 návrh. Prosím hlasujte. Ďakujem.“  
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Číslo hlasovania: 1 

Overovatelia a skrutátori - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 19 

Návrh bol schválený. 

   

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek Mgr.Ing. Josef Kolář 

Bc. Mária Machová Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý 

Mgr. Martin Petrík  Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko Ing.Mgr. Juraj Štilicha 

Bc. Martin Trepáč  Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky   

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za 19, konštatujem, že pán poslanec Smolka, aj keď je ťa vidieť, tak nebol si registrovaný na 

hlasovaní. Neviem, či si vypadol z H.E.R.-u alebo systému alebo niečo, tak keby bolo treba sa 

potom spojiť s technikmi.“  
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BOD číslo 1 

Otvorenie a schválenie programu 

 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Prosím teda o odhlasovanie návrhu programu 

dnešného mimoriadneho zasadnutia podľa pozvánky. Prosím hlasujte, ďakujem.“  

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

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

Predkladá: Ing. Mária Capová, vedúca útvaru ekonomického 

3. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo, ktorá bola 

výsledkom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác „KS Hviezda s posunom výťahu“ 

Predkladá: JUDr. Katarína Mrázová, vedúca útvaru právneho 

4. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 

zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb „Zvýšenie úrovne informačnej 

a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín“ 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč, zástupca primátora 

5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú 

zákazku na poskytnutie služieb „Manažment údajov Mesta Trenčín“ 

Predkladá: Mgr. Ján Forgáč, zástupca primátora  
6. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta  

Predkladá: Ing. Mária Capová, vedúca útvaru ekonomického 

7. Interpelácie 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Číslo hlasovania: 2 

Schválenie pozvánky - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 19 

Návrh bol schválený. 
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Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek Mgr.Ing. Josef Kolář 

Bc. Mária Machová Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý 

Mgr. Martin Petrík  Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko Ing.Mgr. Juraj Štilicha 

Bc. Martin Trepáč  Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky   

 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za teda 19. Ešte poprosím Kamila Bystrického aj Michala Moška, aby si zapli kameru. 

Ďakujem konštatujem, že tento návrh ste schválili.“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Dovoľte mi. Takže. Dovoľte mi ešte teraz vlastne otvoriť diskusiu s návrhom na zmeny a 

doplnky do programu, ak dovolíte, ja začnem. Do programu rokovania navrhujem doplniť ako 

bod číslo 7 bod s názvom Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 

1329 zo dňa 22. júna 2022, ktorým bolo schválené uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri 

zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej 

autobusovej dopravy. Zostávajúce body sa následne sa následne prečíslujú. Tento materiál vám 

bol zaslaný mailom dňa 15. augusta od pani Mgr. Plešovej. Ide o to, že sme potrebovali s TSK 

len dotiahnuť nejaké veci, ktoré boli dohodnuté, potrebovali sme to to s nimi zmeniť. Viac vám 

potom povie pán prednosta, ktorý rokoval a potrebujeme to len doladiť, rokovania o tom 

dopadli. Takže je to viac menej dohodnutá záležitosť, ktorá bude vysvetlená, ale je to dôvod, 

aby sme vlastne dôvod,  predpoklad na pokračovanie spolupráce s TSK v rámci prímestskej 

autobusovej dopravy. Takže toľko z mojej strany a ja potom teraz otváram teda možnosť 

prihlásiť sa na doplnenie programu pre vás, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, končí možnosť 

vystúpiť v diskusii, teda dávam hlasovať o návrhu, ktorý som, o návrhu, ktorý som predniesol, 

čiže návrh ako doplniť bod číslo 7. Prosím hlasujte, ďakujem.“  
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Číslo hlasovania: 3 

Zmeny a doplnky – Hlasovanie o návrhu Mgr. Rybníčka  o doplnenie nového bodu č. 7 - 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1329 zo dňa 

22.06.2022, ktorým bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení 

dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej 

autobusovej dopravy - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 19 

Návrh bol schválený. 

 

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek Mgr.Ing. Josef Kolář 

Bc. Mária Machová Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý 

Mgr. Martin Petrík  Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko Ing.Mgr. Juraj Štilicha 

Bc. Martin Trepáč  Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky   

 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Takže za, za 19 poslancov. Ďakujem, návrh ste schválili. Takže týmto, vážení poslanci, 

považujem dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva za otvorené.“ 
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BOD číslo 2 

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ak dovolíte, prechádzame k bodu číslo 2. To je návrh na zmenu programového rozpočtu mesta 

Trenčín na rok 2022, ktorý predkladá Ing. Mária Capová, nech sa páči.“  

Ing. Mária Capová (vedúca útvaru ekonomického)  

„Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby 

som predložila návrh na zmenu programového rozpočtu, ktorý zvyšuje bežné, ktorý znižuje 

príjmy o 444.304 EUR, kapitálové príjmy zvyšuje + 606.747 EUR. Bežné výdavky znižuje 

o 467.688 EUR a kapitálové výdavky zvyšuje o + 630.131 EUR. Predložený návrh na zmenu 

rozpočtu rieši dofinancovanie, predpokladané dofinancovanie investičných akcií Centrum 

kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, podpora sociálnych služieb poskytovaných v 

zariadení na komunitnej báze, rekonštrukcia nocľahárne a rekonštrukciu Materskej škôlky 

Halašu v dôsledku nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály. V nadväznosti na 

to, že prebiehali rokovania aj prebiehajú s tým, že bude potrebné navýšiť ceny, zmluvné ceny s 

dodávateľom týchto investičných akcií navrhujeme, aby jednotlivé investičné akcie boli 

dofinancované tak, že v prípade kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda sa o čiastku, ktorú 

budú zvýšené kapitálové výdavky, teda o čiastku 467.688 EUR znižuje, znižujú bežné výdavky a 

tiež sa presúvajú rozpočtované bežné príjmy, teda bežná dotácia na tento projekt na kapitálové 

príjmy, teda kapitálovú dotáciu. V tomto prípade je možné zrealizovať tento presun 

rozpočtových prostriedkov. V prípade nocľahárne sa výdavky na investičnú akciu alebo teda 

na zmluvnú cenu zvyšujú o 94.393 EUR s tým, že je navrhnuté, že táto investičná akcia bude 

financovaná zo zvýšenia nenávratného finančného príspevku, teda predpokladáme jeho 

zvýšenie v rámci predloženej zmeny a zo spoluúčasti mesta. A podobne je navrhnuté zvýšenie 

investičnej akcie rekonštrukcia budovy, škôlky, Materská škôlka Halašu o 110.004 EUR s tým, 

že tiež to bude financované vo výške 95 % zmluvnej ceny z nenávratného finančného príspevku 

a vo výške 5 % z vlastných zdrojov. Vlastné zdroje je navrhnuté presunúť zo strategického 

plánovania mesta z implementácie projektov vo výške 41.954 EUR. Predložený návrh na zmenu 

rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený teda obvyklým spôsobom v súlade 
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so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pričom v zákonom stanovenej 

lehote k nim neboli uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem.“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ďakujem pekne, takže otváram teraz diskusiu k tomuto návrhu.“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Nepredpokladám, že sa hlási pán Martin Smolka, lebo ja ho tam nevidím. Aha, čiže vám to 

nejde. Takže ak neevidujem nikoho, kto sa hlási, tak končí možnosť vystúpiť v diskusii a dávam 

hlasovať o uznesení Mestské zastupiteľstvo Trenčín schvaľuje zmenu programového rozpočtu 

mesta Trenčín na rok 22 v zmysle predloženého materiálu. Prosím hlasujte, ďakujem.“  

Číslo hlasovania: 4 

2. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 2 

Prítomní: 20 

Návrh bol schválený. 

 

 

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek Mgr.Ing. Josef Kolář 

Bc. Mária Machová Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý Mgr. Martin Petrík 

 Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko Ing.Mgr. Juraj Štilicha Bc. Martin Trepáč 

 Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky     

 

Nehlasovali: 

 Peter Hošták Ing. Ladislav Matejka     

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za 18, zdržal sa 1, nehlasovali dvaja, konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

/Uznesenie č. 1332/ 
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BOD číslo 3 

Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo, ktorá bola výsledkom 

verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „KS 

Hviezda s posunom výťahu“ 

 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Prichádzame k bodu číslo 3 Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku číslo 7 k Zmluve o dielo, 

ktorá bola výsledkom verejného obstarávania prominentnej zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác Kultúrne stredisko Hviezda s posunom výťahu. Teraz by som poprosil, keby 

tento materiál mohla uviesť pani JUDr. Mrázová. Nech sa páči.“  

JUDr. Katarína Mrázová (vedúca útvaru právneho)  

 

„Dobrý deň, dovoľte predložiť ďalší materiál, ktorý sa týka samotného uzavretia dodatku k 

Zmluve o dielo predmetom, ktorej je Kultúrne stredisko Hviezda s posunom výťahu. Tento 

materiál, ktorý vám predkladáme je výsledkom niekoľkotýždňových rokovaní, ktoré vlastne 

prebiehali. Predpokladám, že všetci z vás asi zaregistrovali to, že v poslednej dobe dochádza k 

prudkému nárastu cien v stavebníctve, ktoré sú vyvolané viacerými okolnosťami. Prvé je 

samozrejme ešte dôsledky covidu ako takého, ale samozrejme nemalú rolu...“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Pani doktorka, len ťa prosím, len ťa poprosím, keby si mohla hovoriť trošku pomalšie, dobre, 

keďže si ďaleko tak, aby to nebolo tak jak raketomet, ale trošku pomalšie dobre. Ďakujem.“ 

JUDr. Katarína Mrázová (vedúca útvaru právneho)  

„Dobre. Ďakujem pekne, takže samozrejme k tomuto nárastu dochádzalo aj v dôsledku vojny 

na Ukrajine. Ten nárast stavebných materiálov je taký veľký, že stavebné firmy, ktoré sú v 

zmluvnom vzťahu s mestom, konkrétne v tomto prípade je to firma SOAR, ktorá vlastne je 

zhotoviteľom Kultúrneho strediska Hviezda, nedokáže už ďalej držať ceny, ktoré vysúťažila na 

túto stavbu už pred viac ako dvoma rokmi. Preto už od mesiaca máj, resp. už koncom apríla 

vlastne deklarovala táto stavebná firma problém, ktorý vzniká na stavenisku a začala žiadať o 
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to, aby sa mesto stretlo na rokovaní a uvažovalo o zvyšovaní cien v stavebníctve. Tento problém 

samozrejme nemá len táto 1 jediná firma, ale tento problém je celospoločenský a vlastne 

celoslovenský. Mesto Trenčín bolo tiež účastné viacerých konferencií a rôznych rozhovorov, či 

už na pôde Úradu pre verejné obstarávanie alebo aj s poskytovateľmi nenávratných finančných 

príspevkov a vlastne snažili sme sa o to, akým spôsobom vlastne tento problém vyriešiť. Snažili 

sme sa zistiť, ako sa budú k tomu stavať riadiace orgány, akým spôsobom bude možné získať 

dodatočné financovanie atď. Samozrejme medzičasom čas plynul a vlastne my sme stále tlačili 

zhotoviteľa, aby na stavbe Kultúrneho strediska Hviezda pokračoval a aby nezastavil stavbu, 

pretože vieme, že pre nás je toto táto stavba veľmi dôležitá aj z pohľadu Európskeho hlavného 

mesta kultúry a z následnej implementácie celý celého projektu. Bez toho, aby bola dokončená 

stavba, nie je možné urobiť audiovizuálnu techniku, nábytok atď. Takže postupne ako sme v 

mesiacoch máj a jún rokovali s naším zhotoviteľom, sa začali vlastne aj celospoločensky odvíjať 

diskusie a začali vychádzať jednotlivé metodické pokyny od poskytovateľov nenávratných 

finančných príspevkov. Stav je však taký, že v súčasnej dobe už zhotoviteľ nie je naozaj reálne 

a objektívne schopný pokračovať v zhotovovaní stavby, pretože samozrejme treba kupovať 

ďalšie dodávky, ďalšie materiály, ktoré už dneska nedokáže kúpiť tak lacno ako pred dvoma 

rokmi zazmluvnil. Preto sme vlastne stáli pred možnými dvoma riešeniami. Prvé riešenie je 

také, že by sme čakali na metodické pokyny od poskytovateľov nenávratných finančných 

príspevkov, ktoré však do dnešného dňa nie sú úplne vydané, tzn. napr. Ministerstvo dopravy 

vydalo už metodický pokyn 22/22, avšak tento neni dobre aplikovateľný na našu stavbu, pretože 

na našej stavbe sa nachádzajú iné skupiny stavebných materiálov, ako bývajú na týchto 

stavbách, ktoré realizuje Ministerstvo dopravy. Tento pokyn neni pre nás samozrejme záväzný, 

ale keďže bol zobraný vládou na vedomie, tak je to veľmi taký dokument, ktorý treba 

samozrejme preštudovať a zvážiť si, či nevieme postupovať podľa neho. My sme toto urobili a 

keďže sme zistili, že naozaj mnohé tie položky sa nám nehodia na túto našu stavbu, tak sme 

zistili, že podľa tohto metodického pokynu ísť nevieme. Následne vydalo Ministerstvo investície 

regionálneho rozvoja a informatizácie tiež metodický pokyn, ktorý sa týka možností uzatvárania 

dodatkov k jednotlivým stavbám, ktoré sú rozostavané. Tento metodický pokyn však ešte 

vyžaduje jeho dopracovanie v zmysle toho, že chcú doplniť také položky stavebných materiálov 
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a komodít, ktoré v tom metodickom pokyne Ministerstva dopravy chýba. Keď sme sa pýtali kedy 

bude, kedy je predpoklad dopracovania tohto metodického pokynu, aby sme podľa neho mohli 

ísť, tak nám bolo povedané, že je to niekedy v mesiaci september. Nevedno ale či začiatkom 

alebo koncom septembra. Keď si uvedomíme, že mi vlastne stále tlačíme na firmu, aby v 

zhotovovaní stavby pokračovala a už od mesiaca máj, jún, júl máme august, viac menej stále 

nie sme schopní nejakým spôsobom indexovať ceny, tak to už naozaj na tej stavbe začína byť 

problém. Preto sme pristúpili k druhému riešeniu, ktoré vám predkladáme, a ktoré je vlastne 

navrhnuté v predmetnom dodatku. Zákon o verejnom obstarávaní má totižto možnosť, že môžte 

uzavrieť dodatok tzv. DE MINIMIS. Tento dodatok nesmie presiahnuť 15 % hodnoty pôvodnej 

zmluvy, tzn. v našom prípade vlastne firma súhlasila s tým, že dôjde k navýšeniu cien tých 

komodít, ktoré ešte neboli prestavané, čiže tých tých, ktoré teraz ešte len sa idú na stavbe robiť 

o hodnotu 14,99 % z hodnoty pôvodnej zmluvy. Tzn, že ideme na ten dodatok DE MINIMIS. 

Keď by ste sa pýtali, že ako sme prišli k tomuto percentu, tak v dôvodovej správe je to vlastne 

napísané, že aj podľa metodických pokynov vlastne my musíme vedieť preukázať, že ten nárast 

neni len tak proste úplne bez nejakej opory v nejakom čísle. Takže my sme vlastne porovnali 

štatistické ukazovatele indexácie, indexy, ktoré vydáva Štatistický úrad a zistili sme, ich 

porovnaním, že index v kvartáli, v ktorom bola uzavretá zmluva verzus terajší čas, kde sa 

nachádzame vlastne došlo k stavebníctve k nárastu o 24,89 % pre tento typ stavby. V materiáli, 

ktorý vám bol priložený ste mali aj príkladmo uvedené niektoré materiály, kde je vidieť, že 

dokonca došlo k ich nárastu ešte viac. Napr. sú tam niektoré komodity, kde ceny vzrástli o viac 

ako 100 %. Čiže napr. najviac išli hore tyče, sieťoviny, oceľ, rôzne drevotrieskové doplnky, 

drevo a pod. tzn., ale v priemere, keď to Štatistický úrad vlastne vypočítal, tak vyšlo k tomu, že 

to na ten nárast je na úrovni 24,89 %. Inak povedané, my by sme vlastne mohli ísť indexovať 

tie ceny až do toho čísla, ktoré vieme objektívne preukázať a to vieme preukázať cez tieto indexy. 

Problém je ale v tom, že samozrejme na ten dodatok DE MINIMIS nepustí cez 15 % preto sme 

teda rokovali aj s firmou SOAR a hľadali teda riešenie, že či budeme ešte čakať a je možné, že 

by dosiahli väčšie zvýšenie, lebo keby sme išli podľa metodických pokynov, ktoré sa teda 

pripravujú, tak tam nás nedrží tých 15 %. Na strane druhej toto riešenie by bolo vlastne možno 

o mesiac neskôr a my už naozaj nemáme čas, preto vlastne je aj zastupiteľstvo takto v podstate 
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veľmi narýchlo alebo resp. v takomto mimoriadnom termíne robené, aby sme naozaj nestrácali 

čas. Inak teda povedané po rokovaniach sa nám podarilo vyrokovať s firmou SOAR to, že v 

prípade, ak vlastne uzavrie mesto s nimi dodatok na to zvýšenie, ktoré predstavuje sumu 

389.740 EUR bez DPH, tak sa vlastne upravia jednotkové ceny v zmluve na tých položkách, 

ktoré neboli zrealizované o hodnotu 24,58 %, lebo zhruba polovica stavby už je prestavaná a 

tým pádom vlastne firma bude pokračovať ďalej v zhotovovaní a teda sľúbila, že by to mala 

zvládnuť. Takže asi toľko k tomu materiálu a asi to z mojej strany všetko.“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ďakujem, veľmi pekne pani doktorke Mrázovej. Takže otváram diskusiu k tejto k tejto téme, 

nech sa nech sa páči. Neevidujem, že sa niekto hlási. Ak sa nikto nehlási, tak končí možnosť 

vystúpiť v diskusii a dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje uzatvorenie 

dodatku číslo 7 k Zmluve o dielo, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania podlimitnej 

zákazky na uskutočnenie stavebných prác Kultúrne stredisko Hviezda s posunom výťahu v 

znení, ktoré tvorí prílohu číslo 1 k tomuto uzneseniu. Prosím hlasujte, ďakujem.“ 

Číslo hlasovania: 5 

3. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo, ktorá bola výsledkom 

verejného obstarávania  podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „KS 

Hviezda s posunom výťahu“ - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 2 

Prítomní: 21 

Návrh bol schválený. 

 

 

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek  Peter Hošták 

Mgr.Ing. Josef Kolář Bc. Mária Machová Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý 

JUDr. Martin Smolka  Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko Ing.Mgr. Juraj Štilicha 

Bc. Martin Trepáč  Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky   

 

Nehlasovali: 
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Ing. Ladislav Matejka Mgr. Martin Petrík     

 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za teda 19, nehlasovali dvaja. Takže konštatujem, že tento návrh ste schválili.“ 

/Uznesenie č. 1333/ 
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BOD číslo 4 

Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na 

dodanie tovaru a poskytnutie služieb „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti mesta Trenčín“ 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Prechádzame teraz k bodu číslo 4. Je to teda pardon bod číslo, áno 4. Návrh na schválenie 

zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie 

služieb Zvýšenie úrovne informačnej kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín, predkladá 

zástupca Forgáč. Takže nech sa páči.“  

Mgr. Ján Forgáč (viceprimátor mesta)  

„Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Predkladám návrh na 

schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru a 

poskytovanie služieb zvýšenie úrovne informačnej kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín. 

Materiál je v súlade s programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 

od roku 2016 až 22 s výhľadom do roku 2040. Mesto Trenčín podalo žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok v projekte, termín uzavretia druhého kola a to dňa 8.11 2021. 

Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky. Po zohľadnení podmienok výzvy sa mesto Trenčín 

rozhodlo, že predmetom realizácie projektu budú nasledované hlavné aktivity. Za prvé správa 

mobilných zariadení, za druhé vybudovanie Data Loss Prevention DLP, za tretie Penetračný 

test bezpečnosti sieťovej infraštruktúry, za štvrté vybudovanie Security Incident and Event 

Management SIEM, za piate Segmentácia siete v prostredí IT Mesta Trenčín, za šieste nákup 

potrebného hardwaru vo vzťahu k nasadením vyššie definovaných častí a za siedme kontrola a 

ochrana DNS komunikácie v sieti. Predpokladaná hodnota tejto zákazky na obdobie trvania 

zmluvy je maximálne 244. 580 EUR bez DPH. Financovanie predpokladaného navýšenia je v 

súlade s rozpočtom mesta. Dovolím si prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v 

Trenčíne schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru 

a poskytovanie služieb zvýšenie úrovni informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín. 

Predpokladanou hodnotou zákazky je maximálnych 244.580 EUR bez DPH, ktorú vyhlási 
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mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom, ktorých bude uzavretie Kúpnej zmluvy a 

zmluvy na poskytnutie súdu. Ďakujem.“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ďakujem pekne. Mne sa zdá, že som asi uviedol zlý materiál. Okej, takže. Ďakujem, otváram 

diskusiu. Ukončujem diskusiu. Dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. Prosím 

hlasujte, ďakujem.“  

Číslo hlasovania: 6 

4. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na 

dodanie tovaru a poskytnutie služieb „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti mesta Trenčín“ - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 20 

Návrh bol schválený. 

 

 

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek  Peter Hošták 

Mgr.Ing. Josef Kolář Bc. Mária Machová Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý 

Mgr. Martin Petrík JUDr. Martin Smolka  Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko 

Ing.Mgr. Juraj Štilicha Bc. Martin Trepáč  Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za 20. Konštatujem, že tento návrh ste schválili.“  

/Uznesenie č. 1334/ 
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BOD číslo 5 

Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na 

poskytnutie služieb „Manažment údajov Mesta Trenčín“ 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Teraz predchádzame k bodu číslo 5 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie 

na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb manažment údajov mesta Trenčín predkladá Ján 

Forgáč, zástupca primátora, nech sa páči.“  

Mgr. Ján Forgáč (viceprimátor mesta)  

„Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Predkladám návrh na 

schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na poskytovanie, na 

poskytnutie služieb manažment údajov mesta Trenčín. Návrh je v súlade s programom 

hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Trenčín do roky 2016-22. s výhľadom do roku 

2040. Mesto Trenčín podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v projekte v termíne 

uzavretia druhého kola a to dňa 27. 11. 2021 aj v tomto prípade sprostredkovateľským orgánom 

Ministerstvo investícií regionálne rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Po zohľadnení 

podmienok výzvy sa mesto Trenčín rozhodlo, že predmetom realizácie projektu budú 

nasledovné hlavné aktivity. 

A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát. 

A2: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu. 

A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov. 

Predpokladaná hodnota tejto zákazky na obdobie trvania zmluvy je maximálne 320.000 EUR 

bez DPH. Dňa 6.7.2022 mesto Trenčín udržalo rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok NFP. V tomto čase je zmluva o NFP v stave prípravy. Vzhľadom na vyššie 

uvedené vám predkladám návrh na schválený zámer vyhlásiť verejný obstarávanie nadlimitnú 

zákazku na poskytnutie služieb. Návrh. Alebo dovolím si navrhnúť uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie nadlimitnú zákazku na 

poskytnutie služieb manažment údajov mesta Trenčín s predpokladanou hodnotou zákazky 

maximálne 320.000 EUR bez DPH, ktorú vyhlási mesto Trenčín ako verejných obstarávateľ a 
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výsledkom ktorej bude uzavretie zmlúv na poskytnutie služieb. Uzatvorenie zmlúv na 

poskytnutie služieb je podmienené účinnosťou Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. 

Ďakujem pekne.“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ďakujem pekne otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo 

prečítané. Prosím hlasujte. Ďakujem“.  

Číslo hlasovania: 7 

5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na 

poskytnutie služieb „Manažment údajov Mesta Trenčín“ - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 20 

Návrh bol schválený. 

 

 

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek  Peter Hošták 

Mgr.Ing. Josef Kolář Bc. Mária Machová Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý 

Mgr. Martin Petrík JUDr. Martin Smolka  Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko 

Ing.Mgr. Juraj Štilicha Bc. Martin Trepáč  Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za 20, konštatujem, že tento návrh ste schválili.“  

/Uznesenie č. 1335/ 
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BOD číslo 6 

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Prechádzame k bodu číslo 7, pardon 6 Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných 

primátorom mesta predkladá pani inžinierka Mária Capová, ďakujem.“  

Ing. Mária Capová (vedúca útvaru ekonomického)  

„Dovoľte mi informovať vás, že v zmysle čl. 6 ods. 10 VZN číslo 1/2015 zásady nakladania s 

finančnými prostriedkami mesta Trenčín vykonal primátor mesta v čase od 22. júna a až k 

dnešnému dňu 3 zmeny programového rozpočtu: číslo 17, 18 a 19. Všetky 3 tieto zmeny vám 

boli zaslané elektronicky spolu s písomným zdôvodnením jednotlivých schválených zmien. K 

dnešnému dňu bola kompetencia primátora mesta na bežné výdavky vo výške 500.000 

vyčerpaná na 190.189 EUR, čo je 38 % kompetencie. Kompetencia v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 1.277.630 EUR bola vyčerpaná vo výške 621.765 EUR, čiže 49 %. 

Ďakujem.“  

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím dávam hlasovať. Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach o vykonaní 

primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.“ 

Číslo hlasovania: 8 

6. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 1 

Prítomní: 20 

Návrh bol schválený. 

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Ján Forgáč 

 Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek  Peter Hošták Mgr.Ing. Josef Kolář 

Bc. Mária Machová  Marcel Meravý Mgr. Martin Petrík JUDr. Martin Smolka 

 Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko Ing.Mgr. Juraj Štilicha Bc. Martin Trepáč 

 Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky     
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Zdržali sa: 

Mgr. Richard Medal       

 

Nehlasovali: 

Mgr. Kamil Bystrický       

 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za 18, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že túto informáciu ste zobrali na vedomie.“ 

/Uznesenie č. 1336/ 
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BOD číslo 7 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1329 zo dňa 22. 06. 

2022, ktorým bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy 

cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej autobusovej 

dopravy 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Prechádzame k bodu číslo 7 návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

číslo 1329 zo dňa 22. júna 2020, ktorým bolo schválené uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri 

zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín, autobusovými spojmi prímestskej 

autobusovej dopravy, predkladá prednosta mestského úradu Ing. Jaroslav Pagáč, nech sa 

páči.“ 

Ing. Jaroslav Pagáč (prednosta mestského úradu)  

„Dobrý deň prajem všetkým. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 22. 6. 2022 uznesením číslo 

1329 schválilo uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území 

mesta Trenčín. Vzhľadom na neúplnú kompatibilitu kartových a odvolacích systémov 

zmluvných dopravcov SAD Trenčín na jednej strane a Transdev Morava s.r.o a TD transport 

s.r.o. na strane druhej, bolo potrebné niektoré ustanovenia zmluvy o spolupráci mierne upraviť, 

resp. upresniť. V zásade sa jedná o zmeny, ktoré nemenia podstatu pôvodnej schválenej zmluvy 

o spolupráci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 22. 6. 2022, skôr len upresňujú 

skutočnosti, ktorými sme pri príprave pôvodného návrhu zmluvy disponovali a tieto sa objavili 

počas viacerých rokovaní so zmluvnými partnermi. Väčšina zmien vyplýva z požiadaviek, ktoré 

dodatočne vzniesla zmluvný dopravca SAD Trenčín, a. s. akciová spoločnosť. S cieľom 

pokračovania tejto služby pre cestujúcich sa na spoločnom dopravnom území mesta Trenčín 

autobusmi prímestskej autobusovej dopravy sme tieto pripomienky akceptovali a zapracovali 

do predkladanej zmluvy o spolupráci v novom znení. Zároveň sa do zmluvy dopĺňa dohoda 

medzi mestom Trenčín a SAD Trenčín na základe ktorej aj po 1.9.2022 SAD Trenčín na 

dopravných kartách bude vydávať, za, ktoré vydáva umožnení zakúpiť cestujúcim časové 

predplatné lístky podľa tarify MHD s tým, že tržbu z tohto predaja poukáže mestu Trenčín. 

Znenie zmluvy o spolupráci tvorí prílohu tohto materiálu, ktorý ste obdržali včera od pani 
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Plešovej. V podstate ešte k tam doplním jednu informáciu, bolo to v tej dôvodovej správe, kde 

vychádza to tak, že keby sme chceli celé toto ešte doplniť ďalej, aby to išlo ďalej, muselo by 

TSK so SAD Trenčín urobiť ešte nejaké ďalšie ďalšie úpravy, ktoré, ale sú časovo tak náročné, 

že by to bolo niekedy možno až koncom mája budúceho roku a tým by vlastne, TSK má zmluvu 

s SAD Trenčín na prímestskú dopravu len do konca októbra 2023, čiže by to trvalo možno len 

pár mesiacov, kedy by to bolo aktuálne, čiže z tohto pohľadu sa to zatiaľ javí tak, že to nebudú 

robiť a nebude to možné zrealizovať, ale tým nie sú ohrození to, že cestujúci budú môcť cestovať 

a využívať tarifu, pretože sme sa dohodli na inom postupe. Na základe vyššie uvedeného 

navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zmenu uznesenia číslo 1329 

nasledovne, a to vlastne tak v zmysle uznesenia, ktoré ste obdržali v prílohe, nebudem ho čítať 

je príliš dlhé. Ďakujem pekne.“ 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o uznesení tak, ako ste 

ho dostali predložené. Prosím hlasujte, ďakujem.“ 

Číslo hlasovania: 9 

7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1329 zo dňa 

22.06.2022, ktorým bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení 

dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej 

autobusovej dopravy - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Prítomní: 20 

Návrh bol schválený. 

 

 

Za: 

Mgr. Miloslav Baco  Martin Barčák  Pavol Bobošík Mgr. Kamil Bystrický 

Mgr. Ján Forgáč  Dominik Gabriel RNDr. Svorad Harcek  Peter Hošták 

Mgr.Ing. Josef Kolář Bc. Mária Machová Mgr. Richard Medal  Marcel Meravý 

Mgr. Martin Petrík JUDr. Martin Smolka  Eva Struhárová Ing. Richard Ščepko 

Ing.Mgr. Juraj Štilicha Bc. Martin Trepáč  Patrik Žák B.S.B.A MUDr. Šimon Žďársky 
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Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Za 20, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne.“  

/Uznesenie č. 1337/ 

 

 

BOD číslo 8 

Interpelácie 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Prechádzame k bodu číslo 8 Interpelácie, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, končím možnosť 

vystúpiť v bode Interpelácie.“  

 

 

BOD číslo 9 

Rôzne 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Prechádzame k bodu číslo 9 Rôzne. Prosím otváram diskusiu v bode Rôzne. Nikto nehlási do 

bodu Rôzne, končím možnosť vystúpiť v bode Rôzne.“  

 

 

BOD číslo 10 

Záver 

Mgr. Richard Rybníček (primátor mesta)  

„Dovoľte mi, aby som sa vám poďakoval za váš čas, za to, že ste si našli čas, za to, že ste sa 

venovali tejto problematike, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a že môžme pokračovať v realizácii 

projektov, o ktorých sme spolu hovorili. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám ešte pekný  
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zvyšok leta, dávajte si pozor a vidíme sa na zastupiteľstve v septembri tak, ako sme boli 

dohodnutí a plánovali sme to. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré vám prajem. Ďakujem.“ 

 

Dňa .............................................        Dňa ............................................. 

 

 

 

......................................................          ...................................................  

   Mgr. Richard RYBNÍČEK                    Ing. Jaroslav PAGÁČ 

               primátor                  prednosta 

           mesta Trenčín                          Mestského úradu v Trenčíne  

 

 

 

 

OVEROVATELIA: 

 

Dňa .............................................        Dňa ............................................. 

 

 

......................................................          ...................................................  

      Mgr. Miroslav Baco                      Mgr. Ján Forgáč 

              poslanec                   poslanec 

           mesta Trenčín                                       mesta Trenčín 

 

  

 

 

Zapísala:  Bc. Dominika Teremová, dotFive s.r.o.    
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