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Činnosť volených orgánov mesta Trenčín 

 
V tejto kapitole nie sú vymenované všetky prijaté 

uznesenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne počas roka 
2005, ale na najdôleţitejšie. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 13. 

zasadnutí dňa 24. januára 2005 schválilo : 

uznesením č. 489 novelu Štatútu mesta Trenčín, ktorým sa 

kodifikovala znelka „Laugarício“ za symbol 
mesta Trenčín. 

uznesením č. 490 Organizačný poriadok mesta Trenčín, 

ktorým sa zníţila úroveň riadenia na dve 
úrovne a vzniklo deväť útvarov riadenia. 

uznesením č. 492 Zásady pre vystrojovanie príslušníkov 
Mestskej polície v Trenčíne, podľa ktorých sa 

pristúpilo celoštátnu normu rovnakého 

oblečenia mestských polícií v Slovenskej 
republike. 

uznesením č. 497 určenie názvu ulice „Pod Komárky“ 
v mestskej časti Trenčín – stred. 

uznesením č. 498 zrušenie Materskej školy a Školskej 

jedálne pri Materskej škole Trenčín, Hanzlí-
kovská ulica dňom  31. januára 2005. 

uznesením č. 499 zrušenie samostatného Školského klubu 
detí Trenčín, Gagarinova ulica a jeho včle-

nenie do Základnej školy Trenčín, Hodţova 

ulica dňom 1. marca 2005. 
uznesením č. 500 ukončenie činnosti člena – odborníka 

Komisie pre kultúru, cestovný ruch a cirkví 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. 

Pavla Kašubu a zvolilo za člena – odborníka 

Komisie pre kultúru, cestovný ruch a cirkví 
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Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. 

Danielu Škulecovú. 

Pomocná evidencia 94/1/05 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 15. Zasad-

nutí dňa 28. apríla 2005 schválilo : 

uznesením č. 515 odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 
Trenčín, ktorým bol pozemok a budovy bývalej 

Materskej školy Trenčín, Hanzlíkovská ulica 
Slovenskému skautingu. 

uznesením č. 516  odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 

Trenčín, ktorým bol areál letného kúpaliska „Za 
mostami“ Vladimírovi Megovi. 

uznesením č. 528 záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004 
bez výhrad. 

uznesením č. 529 novelizáciu Všeobecne záväzného naria-

denia mesta Trenčín č. 6/1997 o určovaním cien 
za prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad  za 
dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Trenčín. 

uznesením č. 530 novelizáciu Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku  Mesta Trenčín 

uznesením č. 531 novelizáciu Všeobecne záväzného naria-

denia mesta Trenčín č. 4/2004 o odpadoch. 

uznesením č. 532 paušálne odmeny sobášiacim funkcioná-
rom za prípravu a vykonanie jedného sobáš-

neho obradu a náhradu ošatného vo výške 500,- 
Sk s účinnosťou od 1. mája 2005. 
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uznesením č. 533 menovanie Eriky Vravkovej do funkcie 

riaditeľky Mestského hospodárstva a správy 

mestských lesov, m.r.o. dňom 1. mája 2005. 

uznesením č. 534 menovanie Mgr. Danicu Lorencovú do 

funkcie riaditeľky Školské zariadenia mesta 
Trenčín, m.r.o. dňom 1. mája 2005. 

uznesením č. 535 Zmluvu o partnerstve projekte Kongresové 

centrum Zlín. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 16. zasad-

nutí dňa 30. júna 2005 schválilo : 

uznesením č. 570 všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 
o poriadaní verejných kultúrnych, telovýchov-

ných, športových a turistických podujatí. 

uznesením č. 571 novelu všeobecne záväzného nariadenia       

č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne. 

uznesením č. 573 dodatku ku zmluve o spolupráci a o bu-
dúcich zmluvách medzi Mestom Trenčín 

a Ţeleznicami Slovenskej republiky, podľa 
ktorej Mesto Trenčín zabezpečí nákup pozem-

kov a prípravu územia na výstavbu náhradných 

rodinných domov a výstavbu náhradných ro-
dinných domov pre dotknutých občanov. 

Pomocná evidencia 378/1/05 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 17. zasadnutí 
dňa 25. augusta 2005 schválilo : 
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uznesením č. 595 novelu zásad vydávania všeobecne záväz-

ných nariadení a vnútorných noriem Mesta 

Trenčín 

uznesením č. 596 Zmluvu o spolupráci medzi Mestom 

Trenčín a Obcou Zamarovce pri zabezpečovaní 
verejného poriadku 

Pomocná evidencia 480/1/05  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 18. Zasad-
nutí dňa 27. októbra 2005 schválilo : 

uznesením č. 627 návrh zadania Územného plánu centrálnej 

mestskej zóny 

uznesením č. 630 vyradenie Školskej jedálne pri Základnej 

škole Trenčín, Novomeského ulica zo siete škôl 
a školských zariadení ku dňu 30. júna 2005;  

uznesením č. 631 doplnenie člena – odborníka do komisie 

ţivotného prostredia a dopravy Mestského zas-
tupiteľstva v Trenčíne Ing. arch. Igora Lam-

párta. 

Pomocná evidencia 556/1/05 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 19. zasadnutí 

dňa 15. decembra 2005 schválilo : 

uznesením č. 651 uzatvorenie zmlúv o výpoţičke a zabez-

pečení prevádzkovania a činnosti športovísk na 

území mesta Trenčín medzi Mestom Trenčín 
ako poţičiavateľom a výpoţičiavateľom         
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ŠK 1. FBC Trenčín s výpovednou trojmesačnou 

lehotou. 

uznesením č. 653 odpredaj objektu hotela Tatra verejnou 
súťaţou za najvyššiu ponúknutú cenu bez 

umeleckých diel, za podmienky prevzatia 
záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy 

a zachovania účelu objektu. 

uznesením č. 654 zmluvu o spolupráci medzi Mestom Tren-
čín a Slovenskou správou ciest v Bratislave. 

uznesením č. 655 zmluvu o spolupráci so SIRS pri zabez-
pečovaní dopravy a o výkone vo verejnom 

záujme v mestskej autobusovej doprave na 

území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach. 

uznesením č. 660 všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tren-

čín č. 8/2005 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

uznesením č. 661 všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2005 – 

rozpočet Mesta Trenčín na rok 2006.  

uznesením č. 662 zmluvu o spolupráci pri zabezpečení čin-

nosti Hudobného divadla Trenčín a občianskym 
zdruţením Finestrina v roku 2006. 

uznesením č. 664 zmluvu o spolupráci pri zabezpečení čin-

nosti Art-kino Metro a zmluvu o výpoţičke 
Mestom Trenčín a občianskym zdruţením 

LampART. 

uznesením č. 665 zrušenie Materskej školy Trenčín, Gaga-

rinova ulica ku dňu 31.12.2005. 

uznesením č. 667 zástupcu v orgánoch spoločnosti „Trenčín 
Invest s.r.o.“ – konateľa spoločnosti Ing. Ga-

brielu Vankovú a odvolala z tejto funkcie To-
máša Krčulu. 
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Pomocná evidencia 672/1/05 

 

 


