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Činnosť orgánov Mesta Trenčín  

v roku 2004 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-

riadnom zasadnutí dňa 16. januára 2004 : 

uznesením č. 213 1) zrušilo   svoje  uznesenie   č. 195 zo dňa  

                                  18.12.2003; 
2) uložilo Mgr. Anne Plánkovej predloţiť 

na aprílové rokovanie mestského zastu-

piteľstva Koncepciu školstva mesta 
Trenčín, vrátane stanovenia kritérií ve-

dúcich k racionalizácii siete základných 
škôl v mesta Trenčín; 

3) uložilo Ing. Branislavovi Cellerovi pred-

loţiť na februárové rokovanie mestského 
zastupiteľstva riešenie objektu pre 

Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka;  
4) schválilo poskytnutie finančného prís-

pevku na beţné výdavky Základnej ško-

ly Kristíny Royovej z rozpočtu mesta 
Trenčín vo výške 359.000,- Sk; 

uznesením č. 214 schválilo : 

a) metodiku prideľovania nájomných 

bytov; 

b) kritéria na zostavovanie poradia ţiadate-
ľov o byt a ich  % váhavosť; 

uznesením č. 215 schválilo odoslanie listu ministrovi spravo-
dlivosti Slovenskej republiky vo veci 

zdruţenia Krajského súdu v Trenčíne; 

uznesením č. 216 odvolalo Ing. Jána Krátkeho z funkcie 
zástupcu primátora mesta Trenčín;  
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 zvolilo Ing. Branislava Cellera do funkcie 

zástupcu primátora mesta Trenčín 

Pomocná evidencia 57/1/04 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 26. februára 2004 : 

uznesením č. 226 schválilo odpredaj areálu bývalého bitúnku 

na Rybárskej ulici č. 28 v Trenčíne Ing. 
Vladimírovi Jurgovi v 1/3, Ing. Petrovi 

Bognerovi v 1/3 a Ing. Michalovi Urbán-
kovi v 1/3 za účelom vybudovania poly-

funkčnému objektu za cenu 6.500.000,- Sk. 

uznesením č. 239 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpoţičke 
a prevádzkovaní zimného štadióna v Tren-

číne medzi mestom Trenčín a Hokejovým 
klubom Dukla Trenčín za týchto podmie-

nok : 

- platby za dodávky energií budú uhrádza-
né poţičiavateľom; 

- vypoţičiavateľ sa zaväzuje zabezpečiť 
úlohy poţiarnej a civilnej ochrany; 

- vypoţičiavateľ umoţní bezodplatne verej-

né korčuľovanie a to najmenej 1-krát týţ-
denne po dve hodiny. Pri nedodrţaní tejto 

podmienky má poţičiavateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 100.000,- Sk; 

- vypoţičiavateľ môţe časť nebytových 

priestorov prenajímať vo svojom mene 
ako prenajímateľ; 

- celý výnos z prenájmu musí vypoţičia-
vateľ preukázateľne pouţiť na zabezpe-

čenie činnosti a potrieb mládeţníckeho 

hokeja v Trenčíne. Vybraté príjmy tvorí 
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dotáciu mesta Trenčín na činnosť 

mládeţníckeho hokeja a vypoţičiavateľ je 

povinný vyúčtovať a zdokladovať pouţi-
tie týchto prostriedkov. Pri nedodrţaní 

týchto podmienok má poţičiavateľ nárok 
na zmluvnú pokutu 100.000,- Sk; 

- vypoţičiavateľ sa zaväzuje vykonávať 

nasledovné činnosti spojené s údrţbou  
a opravou predmetu zmluvy vo vlastnej 

réţii : 
1.oprava a výmena sanitárnych zariadení; 

2.oprava a výmena elektrických zaria-

dení; 
3.oprava a výmena  plynových zariadení; 

4.oprava a údrţba ohrievačov vody; 
5.oprava a údrţba chladiaceho zariadenia; 

6.oprava a údrţba okien, dverí, podláh, 

stien, ţalúzií a roliet; 
7.oprava a údrţba iných nevymenova-

ných zariadení, ak ich náklad na jednu 
opravu neprevýši sumu 200,- Sk. 

uznesením č. 245 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpoţičke 

medzi mestom Trenčín a 
a) Základnou školou sv. Andreja Svorada 

a Benedikta – prízemie 
b) Trenčianskou univerzitou Alexandra 

Dubčeka – poschodie na objekt bývalého 

objektu Základnej školy Trenčín, Ulica 
1. mája od 1. marca 2004 do 30. júna 

2006. 
Pomocná evidencia 131/1/04 
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Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 

zasadnutí dňa 25. marca 2004 : 

uznesením č. 254 konštatovalo zánik mandátu poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. 

Branislava Cellera vo volebnom obvode č. 
3 – Sihoť 1., 2., 3., Opatová, Pod Sokolice, 

Kubra, Kubrica ústnym vzdaním sa man-

dátu poslanca; 

 vyhlásilo nastúpenie náhradníka Janky 

Fabovej, bytom Trenčín, Dubova ul. č. 2 na 
uprázdnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom 

obvode č. 3 - Sihoť 1., 2., 3., Opatová, Pod 
Sokolice, Kubra, Kubrica; 

 osvedčilo, ţe Janka Fabová sa stala poslan-
com Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

vo volebnom obvode  č. 3 - Sihoť 1., 2., 3., 

Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica; 

 konštatovalo začlenenie poslankyne Janky 

Fabovej do Výboru mestskej časti Sever. 

uznesením č. 255 zvolilo Ing. Antona Boca do funkcie 

zástupcu primátora mesta Trenčín;  

uznesením č. 256 zvolilo Branislava Zubričaňáka do funkcie 
poslanca dlhodobo plne uvoľneného na 

výkon funkcie dňom 25.marca 2004; 

uznesením č. 257 rozdelilo komisiu školstva, zdravotníctva 

a sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne na : 
a) komisiu školstva Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne; 
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b) komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

uznesením č. 258 zvolilo : 

a) Mgr. Annu Plánkovú za predsedu ko-

misiu školstva Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne; 

b) Gabrielu Hubínsku za predsedu komisie 

sociálnych vecí a zdravotníctva Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne; 

c) Ing. Jána Krátkeho za predsedu finanč-
nej a majetkovej komisie Mestského zas-

tupiteľstva v Trenčíne. 

uznesením č. 259 zvolilo : 

a) Branislava Zubričaňáka, poslanca dlho-

dobo plne uvoľneného na výkon funkcie 
za člena Mestskej rady v Trenčíne; 

b) Ing. Jána Krátkeho, predsedu finančnej 

a majetkovej komisie Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne, za člena Mestskej 

rady v Trenčíne; 
c) Gabrielu Hubínsku, predsedu komisie 

sociálnych vecí a zdravotníctva Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne, za člena 
Mestskej rady v Trenčíne; 

d) Mgr. Annu Plánkovú, predsedu komisiu 
školstva Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne za člena Mestskej rady 

v Trenčíne. 
Pomocná evidencia 249/1/04 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 29. apríla 2004 : 

uznesením č. 287 k návrhu koncepcie školstva na obdobie           
5 – 10 rokov 

1. schválilo : 
a. koncepciu školstva na obdobie 5 aţ 

10 rokov; 

b. Kritéria na spájanie, zlučovanie a vy-
raďovanie škôl a školských zariadení. 

2. zlúčilo do subjektu Základnej školy 
Trenčín, Novomeského ulica subjekt 

Školského klubu Trenčín, Novomeského 

ulica ku dňu 30.06.2004. 

3. zrušilo : 

a. Základnú školu Trenčín, Študentská 
ulica ku dňu 30.04.2004. Mesto 

Trenčín zriaďuje triedy s matematic-

kým zameraním v Základnej škole 
Trenčín, Kubranská ulica a trieda so 

športovým zameraním na futbal 
v Základnej školy Trenčín, Ulica Na 

dolinách; 

b. Základnú školu Trenčín, Saratovská 
ulica ku dňu 30.06.2004. Právnym 

nástupcom Základnej školy Trenčín, 
Saratovská ulica sa v zmysle § 23 

zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách v znení zmien a do-

plnkov stáva Základná škola Trenčín, 
Novomeského ulica. 

4. schválilo vyuţitie budov pre školské 

účely. 
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uznesením č. 288 schválilo : 

1) Záverečný účet mesta Trenčín za rok 

2003 s celoročným hospodárením bez 
výhrad; 

2) Rozdelenie hospodárskeho výsledku za 
rok 2003. 

uznesením č. 289 schválilo rozšírenie priemyselného parku 

Trenčín – Bratislavská ulica 2. v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-

vaní a stavebnom poriadku v znení neskor-
ších predpisov. 

uznesením č. 295 1) schválilo : 

a) zmenu uznesenia Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne č.1 B) bod 5e), 

ktorým bola zriadená komisia kul-
túry, cestovného ruchu, športu a cir-

kví mestského zastupiteľstva, vyňa-

tím športu a jej názov sa mení na 
komisiu kultúry, cestovného ruchu 

a cirkví; 
b) zmenu uznesenia Mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne č. 257, ktorým 

bola rozdelená komisia školstva, 
zdravotníctva a sociálnych vecí mest-

ského zastupiteľstva a jej názov sa 
mení na komisiu školstva a športu 

mestského zastupiteľstva; 

c) zmenu uznesenia Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne č. 1 B) bod 9), 

ktorým odvolalo a zvolilo členov 
komisií mestského zastupiteľstva 

z radov poslancov do jednotlivých 

komisií takto : 
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2) odvolalo nasledovných členov komisií 

mestského zastupiteľstva : 

- Ing. Róberta Lifku z finančnej a ma-
jetkovej komisie; 

- Ing. Jána Bezáka z finančnej a ma-
jetkovej komisie; 

- Martina Barčáka z komisie územného 

plánovania a investícií; 
- MUDr. Petra Hlavaja z komisie škol-

stva, zdravotníctva a sociálnych vecí; 
- PhDr. Alenu Laboreckú z komisie 

školstva, zdravotníctva a sociálnych 

vecí; 
- Oľgu Löbbovú z komisie školstva, 

zdravotníctva a sociálnych vecí; 
- MUDr. Ľubomíra Sámela z komisie 

školstva, zdravotníctva a sociálnych 

vecí; 
- Branislava Zubričaňáka z komisie kul-

túry, cestovného ruchu, športu a cirkví; 
- Jána Babiča z komisie kultúry, cestov-

ného ruchu, športu a cirkví; 

- Vladimíra Porubana z komisie kultúry, 
cestovného ruchu, športu a cirkví; 

4) zvolilo : 
- Janku Fabovú za člena finančnej a ma-

jetkovej komisie; 

- Ing. Róberta Lifku za komisie školstva 
a športu; 

- Ing. Jána Bezáka za člena komisie 
územného plánovania a investícií; 

- Martina Barčáka za člena komisie 

kultúry, cestovného ruchu a cirkví; 
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- MUDr. Petra Hlavaja za člena komisie 

sociálnych vecí a zdravotníctva; 

- PhDr. Alenu Laboreckú Hlavaja za 
člena komisie sociálnych vecí a zdra-

votníctva; 
- Oľgu Löbbovú za člena komisie so-

ciálnych vecí a zdravotníctva; 

- MUDr. Ľubomíra Sámela za člena ko-
misie kultúry, cestovného ruchu a cir-

kví; 
- Branislava Zubričaňáka za člena ko-

misie školstva a športu; 

- Jána Babiča za člena komisie kultúry, 
cestovného ruchu a cirkví; 

- Vladimíra Porubana za člena komisie 
školstva a športu; 

4) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne č. 31 a 127, ktorými boli 
schválení členovia komisií – odborníci 

takto : 

a. odvolalo nasledovných členov komi-

sií mestského zastupiteľstva – od-

borníkov z radov občanov : 
- MUDr. Michaelu Bulkovú z komi-

sie školstva, zdravotníctva a sociál-
nych vecí; 

- Gabriela Chromiaka z komisie 

školstva, zdravotníctva a sociálnych 
vecí; 

- Adrianu Ridoškovú z komisie 
školstva, zdravotníctva a sociálnych 

vecí; 
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- Mgr. Renátu Kaščákovú z komisie 

kultúry, cestovného ruchu, športu 

a cirkví; 
- Bc. Máriu Opačitú z komisie kul-

túry, cestovného ruchu, športu 
a cirkví; 

b. zvolilo : 

- MUDr. Michaelu Bulkovú za člena 
– odborníka komisie sociálnych 

vecí a zdravotníctva ;  
- Gabriela Chromiaka za člena – 

odborníka komisie sociálnych vecí 

a zdravotníctva ;  
- Adrianu Ridoškovú za člena – od-

borníka komisie školstva a športu;  
- Ing. RNDr. Pavla Mikuláša za člena 

– odborníka komisie územného 

plánovania a investícií;  
- Ing. Otta Barboráka za člena – od-

borníka komisie školstva a športu;  
- Ing. Ľubomíra Vaceka za člena – 

odborníka komisie školstva a špor-

tu;  

uznesením č. 296 vzalo na vedomie odstúpenie Ing. Jána 

Krátkeho z funkcie člena dozornej rady za 
mesto Trenčín v Povaţskej odpadovej spo-

ločnosti, a.s. Trenčín; 

 odporučilo primátorovi mesta Trenčín, aby 
v súlade s ustanoveniami Obchodného zá-

konníka poţiadal o zvolanie mimoriadneho 
Valného zhromaţdenia Povaţskej odpado-

vej spoločnosti, a.s. Trenčín a navrhol Bra-

nislava Zubričaňáka, poslanca Mestského 
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zastupiteľstva v Trenčíne za člena dozornej 

rady. 

Pomocná evidencia 297/1/04 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 24. júna 2004 : 

uznesením č. 325 založilo spoločnosť s ručením obmedzeným  

s obchodným menom „Trenčín, Invest 
s.r.o.“ so sídlom Ulica Knieţaťa Pribinu č. 

2 Trenčín v súvislosti s riešením Priemy-
selného parku v Trenčíne; 

 schválilo : 

a) peňaţný vklad zakladateľa, t.j. mesto 
Trenčín vo výške 200.000,- Sk, ktorý 

bude tvoriť základné imanie „Trenčín, 
Invest s.r.o.“; 

b) zakladateľskú listinu spoločnosti 

„Trenčín, Invest s.r.o.“; 
c) zástupcov spoločnosti „Trenčín, Invest 

s.r.o.“ – konateľov spoločnosti – Ing. 
Antona Boca, Ing. Jána Krátkeho 

a Tomáša Krčulu. 

uznesením č. 330 schválilo zámer prevádzkovania, vyuţitia  
a správy kultúrnych stredísk v súlade 

s predloţeným návrhom so zohľadnením 
ďalších kultúrnych stredísk v priľahlých 

lokalitách mesta Trenčín. 

uznesením č. 334 menovalo Ing. Eriku Vravkovú do funkcie 
riaditeľky Správy mestských lesov, mest-

skej príspevkovej organizácie Trenčín 
dňom 1. júla 2004. 

 Pomocná evidencia  449/1/04 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-

riadnom zasadnutí dňa 5. augusta 2004 : 

uznesením č. 335 a) schválilo : 

1. Modernizáciu ţelezničnej trate Nové 

Mesto n/Váhom – Púchov, ţkm 100, 
500-159, 100 traťovú rýchlosť do 

160Km/hod. vo variante č. 1; 

2. Vydanie záväzného stanoviska mesta 
Trenčín k územnému rozhodnutiu po 

vypracovaní projektovej dokumentácie 
variantu č. 1; 

b) odporučilo primátorovi mesta Trenčín 

uzavrieť zmluvu o spolupráci a o budú-
cich zmluvách medzi mestom Trenčín 

a Ţeleznicami Slovenskej republiky 
v zmysle predloţeného návrhu. 

c) uložilo prednostke Mestského úradu 

v Trenčíne : 
1) Vypracovať návrh Zásad poskytnutia 

pomoci a súčinnosti mesta Trenčín vo 
veci náhradného bývania občanov 

dotknutých modernizáciou ţelezničnej 

trate vo variante č. 1 a predloţiť tento 
materiál na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu do konca roka 2004; 
2) Zapracovať do rozpočtu mesta Trenčín 

na rok 2005 investičnú akciu 

„Aquapark s letným kúpaliskom“ na 
Ostrove s rozpočtovým nákladom 

minimálne vo výške poskytnutej 
náhrady za terajšie kúpalisko. 

Pomocná evidencia 545/1/04 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 25. augusta 2004 : 

uznesením č. 348 schválilo predaja nehnuteľného majetku 
Základnej školy Trenčín, Študentská ulica 

pre Trenčiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka za 1,- Sk. 

uznesením č. 361 schválilo vyradenie Materskej školy Tren-

čín, Hanzlíkovská ulica a Školskej jedálne 
pri Materskej školy Trenčín, Hanzlíkovská 

ulica zo siete škôl a školských zariadení 
dňom 31. december 2004. 

uznesením č. 362 schválilo vyradenie Strediska sluţieb škole 

v Trenčíne zo siete škôl a školských zaria-
dení dňom 31. december 2004. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 22. septembra 2004 : 

uznesením č. 365 1) konštatovalo zánik mandátu poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
JUDr. Michala Čerteka vo volebnom ob-

vode  č. 2 – Juh písomným vzdaním sa 

listom zo dňa 08.09.2004; 

2) vyhlásilo nastúpenie náhradníka Mi-

loša Kohouta, bytom Trenčín, Ulica 
Mateja Bela č. 11 na uprázdnený mandát 

poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne vo volebnom obvode č. 2 – 
Juh. 

3) osvedčilo, ţe Miloš Kohout sa stal 
poslancom Mestského zastupiteľstva 
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v Trenčíne vo volebnom obvode č. 2 – 

Juh. 

4) začlenilo poslanca Miloša Kohouta 
do Výboru mestskej časti Juh. 

5) zvolilo poslanca Miloša Kohouta za 
člena Komisie územného plánovania 

a investícií Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne. 

uznesením č. 366 a) zriadilo Komisiu Mestského zastupiteľ- 

stva v Trenčíne podľa článku 7, ods. 5 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verej-

ného záujmu pri výkone funkcií verej-

ných funkcionárov; 
b) zvolilo členov tejto komisie z radov 

poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne : 

- Gabriela Hubínska, 

- Mgr. Anna Plánková, 
- Ing. Anton Boc, 

- Branislav Zubričaňák, 
- MUDr. Ľubomír Sámel, 

- Janka Fabová. 

c) zvolilo predsedníčku komisie Gabrielu 
Hubínsku; 

d) uložilo predsedníčke komisie vypraco-
vať a predloţiť Štatút Komisie Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne na jeho 

najbliţšom zasadnutí. 
Pomocná evidencia 651/1/04 
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-

riadnom zasadnutí dňa 28. októbra 2004 : 

uznesením č. 396 1. schválilo : 

a) zrušenie organizácie Mestské 

hospodárstvo Trenčín, m.p.o. dňom 
31. decembra 2004 s právnym nástup-

com; 

b) zrušenie organizácie Mestská správa 
lesov, m.p.o. Trenčín dňom 31. de-

cembra 2004 s právnym nástupcom; 
c) zriadenie rozpočtovej organizácie 

Mestská hospodárstvo a správa lesov, 

m.r.o. Trenčín, ako právneho nástup-
cu zrušených organizácií Mestské 

hospodárstvo Trenčín, m.p.o. a Mest-
ská správa lesov, m.p.o. Trenčín; 

2. odvolalo : 
a) riaditeľa Mestského hospodárstva 

m.p.o. Trenčín Ing. Klemana dňom 

31.12.2004; 
b) riaditeľku Správy mestských lesov 

m.p.o. Trenčín Ing. Eriku Vravkovú 

dňom 31.12.2004; 

3) poverilo : 
a) Ing. Eriku Vravkovú vedením organi-

zácie Mestské hospodárstvo a správa 

lesov m.r.o. Trenčín s účinnosťou od 

1. januára 2005; 
b) komisiu v zloţení :  

- Ing. Peter Kubinský za Mestský 
úrad Trenčín; 

- Ing. František Kleman za Mestské 

hospodárstvo, m.p.o. Trenčín; 



 19 

- Ing. Sobeslavu Janáková za Správu 

mestských lesov, m.p.o. Trenčín 

ukončením činnosti mestských prís-
pevkových organizácií Mestské 

hospodárstvo, m.p.o. Trenčín 
a Správa mestských lesov, m.p.o. 

Trenčín. 

uznesením č. 398 schválilo : 

1) návrh na vyradenie samostatného Škol-

ského klubu Trenčín, Gagarinova ulica 
zo siete škôl a školských zariadení ku 

dňu 31.12.2004; 

2) spojenie Samostatného školského klubu 
Trenčín, Gagarinova ulica so Základnou 

školou Trenčín, Hodţova ulica; 
uznesením č. 399  schválilo : 

1) odvolanie Ing. Rudolfa Čiernika z funk-

cie riaditeľa Školské zariadenia, m.r.o. 
Trenčín dňom 1. novembra 2004; 

2) poverilo vedením m.r.o. Školské zaria-
denia Trenčín Mgr. Danicu Lorencovú 

dňom 1. novembra 2004; 

Pomocná evidencia 661/1/04 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-

riadnom zasadnutí dňa 16. decembra 2004 : 

uznesením č. 434 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie 
mesta Trenčín  č. 3/2004 „o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky sluţieb 
na území mesta Trenčín“ 

uznesením č. 435 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie 

mesta Trenčín č. 4/2004 „o odpadoch“ 
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uznesením č. 436 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie 

mesta Trenčín č. 5/2004 „určení školských 

obvodov na území mesta Trenčín“  

uznesením č. 438 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie 

mesta Trenčín č. 7/2004 „o dodrţiavaní čis-
toty a poriadku v meste Trenčín“ 

uznesením č. 439 schválilo novelizáciu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Trenčín č. 2/2001 „o 
Mestskej polícii v Trenčíne – príloha č. 1  

Organizácia Mestskej polície v Trenčíne“ 

uznesením č. 440 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie 

mesta Trenčín č. 9/2004 „o miestnych da-

niach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobní stavebné odpady“ 

uznesením č. 441 A) schválilo : 

1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 10 

„Rozpočet mesta Trenčín na rok 

2005“; 
2. Tvorbu a pouţitie fondu rozvoja 

bývania v zmysle  § 30 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov; 

3. Prijatie úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania vo výške 15 

miliónov Sk; 
4. Prijatie úveru na kapitálové výdavky 

vo výške 90 miliónov 800 tisíc Sk. 

B) vzalo na vedomie Rozpočet mesta 
Trenčín na roky 2006 aţ 2007. 

uznesením č. 442 schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín na roky 2004 aţ 

2006 a 2007 aţ 2015. 
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uznesením č. 448 schválilo Zásady poskytnutia pomoci a sú-

činnosti mesta Trenčín vo veci náhradného 

bývania občanov dotknutých modernizá-
ciou ţelezničnej trate vo variante č. 1. 

uznesením č. 451 schválilo Zriaďovaciu listinu Mestského 
hospodárstva a správy mestských lesov, 

mestskej rozpočtovej organizácie Trenčín 

uznesením č. 452  schválilo Štatút Mestského hospodárstva 
a správy mestských lesov, mestskej 

rozpočtovej organizácie Trenčín 

Pomocná evidencia č. 750/1/04 

 

 


