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Činnosť orgánov mesta Trenčín 

 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

účinné v roku 2009 

 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2009 o dotáciách na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín na kalendárny rok  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2009 o určení názvov 

ulíc v mestskej časti Stred (Ul. Na Zongorke, Ul. Pod 

lesoparkom) a v mestskej časti Západ (Ul. Kňazské, Ul. 
Slivková, Ul. Šafránova) 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2009,  ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 

o odpadoch 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 17/2008 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2009, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2004 
o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2009, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2009 
o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2009 ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2008 Zásady 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138292/VZN16_2009_%FA%E8in.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138292/VZN16_2009_%FA%E8in.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138292/VZN16_2009_%FA%E8in.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138292/VZN16_2009_%FA%E8in.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138292/VZN16_2009_%FA%E8in.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138288/VZN15_2009_%FA%E8in.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138288/VZN15_2009_%FA%E8in.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000138288/VZN15_2009_%FA%E8in.pdf
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hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta 

Trenčín, Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 o určení 

cien za prenájom nebytových priestorov a výške úhrad za 
dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín a 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 zmluvných pre-
vodoch. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2008 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta 

Trenčín a Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 o ur-

čovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie 

pozemkov. 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2006 o pod-

mienkach poskytovania finančných príspevkov na vyko-
návanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociál-

noprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2009 o sociálnych 

službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej 
pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2009 o Mestskej po-

lícii v Trenčíne. 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2009 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/1997 o pre-

mávke na mestských komunikáciách v Trenčíne. 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o hlasovaní 

obyvateľstva mesta Trenčín v miestnom referende 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o 

územnom pláne sídelného útvaru Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenia č. 3/2005 o 

vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a 

iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území 
mesta Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 20/2008 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta 

Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 

územnom pláne sídelného útvaru Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2008 o rozhodovaní a 
opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa 

základnej školy, materskej školy a centra voľného času v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 17/2008 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2008, ktorým sa 

určuje miesta a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2008, ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré všeobecné záväzné nariadenia v 

súvislosti so zavedením euro.  
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2008 – Zásady hos-

podárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2008, ktorým sa 
určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2008, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 o 

určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške náhrad za dočasné užívanie 

pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2008, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2007 o 

verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turis-
tických podujatiach.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2008 o povoľovaní a 

vykonávaní niektorých výtvarných aktivít. 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2008 o povoľovaní 

reklamných, propagačných a informačných zariadení na 
území mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 o zá-
sadách nakladania s finančnými prostriedkami Mesta 

Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o 

zmluvných prevodoch vlastníctva majetku Mesta Trenčín.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Trenčín.  
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 o od-

padoch.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 – o určovaní 

cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 

Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2007, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o 
zmluvných prevodoch majetku mesta.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1998, 

Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné dni.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – Zásady 

nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 o určení názvov 
ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti Stred.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 
Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 – Prevádzkový 
poriadok pohrebiska Mesta Trenčín,  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2006, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 
o odpadoch.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2006, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o 
zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2006, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 o 
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podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré všeobecné 

záväzné nariadenia.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2006 – o používaní a 

ochrane mestských symbolov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – zásady 
nakladania s finančnými prostriedkami.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2006 o podmienkach 

poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opa-
trení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2006 – o udeľovaní 

Čestného občianstva, Ceny mesta, Ceny primátora a 
Čestných pôct mesta.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 
Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2005, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 

o odpadoch.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2005, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 

Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2005 o verejných 
kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických 

podujatiach.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2005 o vyhradení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií počas volebnej kampane na území mesta 
Trenčín. 
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2005 o určení názvu 

ulice v mestskej časti Stred – Ulica Pod Komárky.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2004 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku v meste Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2004, ktorým sa rušia 

niektoré všeobecné záväzné nariadenia. 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2004 o určení 

školských obvodov na území Mesta Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 o odpadoch.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2004 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

Trenčín. 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku mesta.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2003 o určení názvu 
ulice v mestskej časti Západ – Ulica K mlyniskám.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2003 o určení názvu 

ulice v mestskej časti Juh – Ulica Južná.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2002 o podmienkach 

držania psov v Meste Trenčín.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2000 o ovzduší a 

poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi zne–

čistenia.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o územnom 

pláne sídelného útvaru Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1998 o trhovom 
poriadku pre Trenčianske vianočné trhy.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/1998 o trhovom 

poriadku pre príležitostné trhy na Farskej ulici a Mierovom 
námestí.  
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/1998 o trhovom 

poriadku pre trhovisko č. 3 pri nákupnom stredisku Úspech.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/1998 o trhovom 
poriadku pre trhovisko č. 4 pri nákupnom stredisku Roz-

kvet. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1998 o trhovom 
poriadku pre trhovisko č. 1 pri nákupnom stredisku Družba.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/1997 o premávke na 

pozemných komunikáciách na území mesta.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1994 o domovom 

poriadku v Meste Trenčín.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1991 o Štatúte zelene.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/1991 – o Štatúte 

mestskej pamiatkovej rezervácie  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v roku 2009 

 

- poslanci rokovali na jedenástich zasadnutiach, z toho na 

piatich mimoriadnych zasadnutiach; 

- prijali celkom 156 uznesení  
Z najdôležitejších prijatých uznesení treba spomenúť :  

 

Uznesenia  

mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  

15. januára 2009 

 

uznesenie č. 414 vymenovalo JUDr. Stanislava Bera za 

náčelníka Mestskej polície v Trenčíne dňom 
21. januára 2009; 

 uložilo mu spracovať analýzu súčasného 
stavu Mestskej polície v Trenčíne s návrhom 

opatrení na aprílové rokovanie mestského 

zastupiteľstva; 

 

Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  26. februára 

2009 

 

uznesenie č. 424 zvolilo Ing. Libušu Zigovú za hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 426 schválilo poverenie za sobášiacich poslan-

cov mestského zastupiteľstva okrem Ga-

briely Hubinskej, Ing. Jána Krátkeho, 
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Ing. Jána Bezáka, Marty Bláhovej 

a Eduarda Hartmana od 26. februára 2009; 

uznesenie č. 427 schválilo koncepciu rozvoja informačného 
systému Mesta Trenčín; 

 

Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  29. apríla 2009 

 
uznesenie č. 445 schválilo : 

1. záverečný účet Mesta Trenčín za rok 
2008 bez výhrad; 

2. rozdelenie záverečného účtu; 

uznesenie č. 447 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2009 o hlasovaní občanov mesta Trenčín 

v miestnom referende; 

uznesenie č. 448 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie            

č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 449 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 

4/2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/1997 o premávke na mest-

ských komunikáciách na území mesta 

Trenčín; 

uznesenie č. 450 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie              

č. 5/2009 o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov; 

uznesenie č. 455 vzalo na vedomie správu o činnosti Zboru 

pre občianske záležitosti za rok 2008; 
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Uznesenia  

mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 

21. mája 2009 

 

uznesenie č. 458 vyhlásenie miestneho referenda na deň 11. 
júla 2009 vo veci výstavby obchodno-

zábavného a spoločenského centra Aupark 

v Trenčíne;  

 

Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 25. júna 2009 

 

uznesenie č. 471 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 7/2009 o sociálnych službách v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín;  

uznesenie č. 472 schválilo novelizáciu Zásad vydávania všeo-

becne záväzných nariadení a vnútorných no-

riem Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 473 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie                  

č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne; 

uznesenie č. 474 schválilo Štatút Mestskej polície v Trenčíne; 

uznesenie č. 475 zriadilo dočasnú komisiu mestského zastu-

piteľstva pre sťažnosti v tomto zložení : 
- predseda komisie - Vaňo Tomáš,  

- členovia :  
- Dobiaš Ľubomír, 

- PhDr. Kvasnička Marián, 

- JUDr. Kanaba Ján, 
- Ing. Gálik Dušan 
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uznesenie č. 476 schválilo : 

1. poverenie za sobášiacich poslancov 

mestského zastupiteľstva Gabrielu Hu-

binskú, Ing. Jána Krátkeho, Ing. Jána 

Bezáka, Martu Bláhovú a Eduarda 

Hartmana; 

2. za miesto sobášnych obradov sobášnu 

miestnosť Mestského úradu v Trenčíne; 

3. za miesto sobášnych obradov v čase           

od 1. mája do 30. septembra kalendárneho 
roka Delovú baštu, Barborin palác a hrad-

né nádvorie Trenčianskeho hradu; 

uznesenie č. 477 schválilo : 

1. žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

na realizáciu projektov v rámci opatrenia 
1.1 ROP : 

- rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, 

Hodžova ulica;  

- rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, 

L. Novomeského ulica; 

- rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, 

Veľkomoravská ulica; 

2. zabezpečenie financovania projektov vo 
výške 5 % z celkových oprávnených vý-

davkov z rozpočtu mesta takto : 

- vo výške 95.909,27 eur na rekon-

štrukciu Základnej školy Trenčín, 

Hodžova ulica; 
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- vo výške 74.354,38 eur na rekon-

štrukciu Základnej školy Trenčín, L. 

Novomeského ulica; 
- vo výške 66.911,11 eur na rekon-

štrukciu Základnej školy Trenčín, Veľ-
komoravská ulica; 

 

 

Uznesenia  

mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 

15. júla 2009 

 

uznesenie č. 478 vyhlásilo výsledok miestneho referenda 
konaného dňa 11. júla 2009 : 

1. celkový počet 47.132 oprávnených obča-
nov zapísaných v zoznamoch na hlaso-

vanie v referende; 

2. celkový počet 4.927 oprávnených obča-
nov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní; 

3. celkový počet 4.911 platných hlasov a 
celkový počet 9 neplatných hlasov; 

4. celkový počet 394 oprávnených občanov, 

ktorí na otázku v referende odpovedali 
„áno“, a celkový počet 4.517 oprávne-

ných občanov, ktorí na otázku v refe-
rende odpovedali „nie“; 

5. miestne referendum bolo neplatné, preto-

že sa na ňom nezúčastnila aspoň polovica 
oprávnených občanov. 
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Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27. augusta 2009 

 
uznesenie č. 479 schválilo Zásady postupu pri prijímaní, 

evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavo-
vania sťažností fyzických osôb a právnic-

kých osôb a postupu pri vybavovaní petícií 

v podmienkach samosprávy Mesta Trenčín. 
 

Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 29. októbra 2009 

 

uznesenie č. 517  schválilo : 

1. novelizáciu Zásad hospodárenia a nakla-

dania s majetkom Mesta Trenčín; 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Trenčín č. 10/2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa : 

-   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Trenčín č. 14/2008 „Zásady hospodá-
renia s bytovým fondom vo vlastníctve 

Mesta Trenčín“ 

-   Všeobecne záväzné nariadenie                  
č. 14/2007 „o určovaní cien za prená-

jom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 

dočasné užívanie pozemkov vo vlast-

níctve Mesta Trenčín“ 
-   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Trenčín č. 7/2003 „o zmluvných pre-
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vodoch vlastníctva majetku Mesta 

Trenčín“; 

uznesenie č. 518 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie             
č. 11/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 „o 
sociálnych službách a úhradách za sociálne 

služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín.“ 

uznesenie č. 519 schválilo : 

1. zlúčenie rozpočtových organizácií „So-
ciálne služby Mesta Trenčín, m.r.o.“ 

a „Domov penzión pre dôchodcov Tren-

čín, m.r.o.“ s právnym nástupcom Sociál-

ne služby Mesta Trenčín, m.r.o. s účin-

nosťou od  1. januára 2010; 

2. zmenu zriaďovacej listiny Sociálnych 

služieb Mesta Trenčín, m.r.o. s účinnos-

ťou od 1. januára 2010; 

3. zmenu Štatútu Sociálnych služieb Mesta 

Trenčín, m.r.o. s účinnosťou od 1. januá-

ra 2010; 

4. odvolala riaditeľku Domova penziónu pre 

dôchodcov Trenčín, m.r.o. Ing. Beatu 

Sladkovičovú od 1. januára 2010; 

uznesenie č. 520 berie na vedomie informáciu Ing. Eriky 

Vravkovej o vzdaní sa funkcie riaditeľky 

Mestského hospodárstva a správy lesov 

m.r.o. Trenčín ku dňu 30. september 2009. 
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uznesenie č. 521 schválilo týchto zástupcov Mesta Trenčín do 

predstavenstva spoločnosti Trenčianska par-

kovacia spoločnosť, a.s. : 

- predseda :   Ing. František Orolín, 

- členovia :  Ing. Ladislav Petrtýl,  
  Ing. Iveta Marčeková. 

 

Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 24. novembra 2009 

 
uznesenie č. 526 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke 

medzi Mestom Trenčín ako požičiavateľom 

a občianskym združením Bike Trial team 
Trenčín ako výpožičiavateľom pozemok 

v Trenčianskych Biskupiciach o výmere               
910 m

2
 za účelom prevádzkovania športo-

vých aktivít na dobu neurčitú od 1. de-

cembra 2009. 

uznesenie č. 527 schválilo výber projektov zo „Zásobníka 

prioritných projektov Mesta Trenčín na 
obdobie 2007 – 2013“ na nenávratné finan-

covanie zo štrukturálnych fondov Európskej 

únie :  

1. Obnova kultúrnej pamiatky Domu 

spolkového (kino Hviezda); 

2. Elektronizácia služieb krajského mesta 

Trenčín; 

3. Obnova potenciálu lesného hospodár-

stva v mestských lesoch Trenčín pros-
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tredníctvom rekonštrukcie protipo-

žiarnej cesty v k. ú. Soblahov a Mní-

chova Lehota. 

 

 

Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného 17. decembra 

2009 

 

uznesenie č. 539 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
medzi Mestom Trenčín ako výpožičia-

vateľom a : 

- Kultúrnym centrom Kubra, občianske 
združenie ako požičiavateľom na neby-

tové priestory Kultúrneho centra v Kubre, 

na dobu neurčitú od 1. januára 2010. 

- Kultúrnym centrom Aktivity, občianske 

združenie ako požičiavateľom na neby-
tové priestory Kultúrneho centra Trenčín - 

Juh, Kyjevská ulica, na dobu neurčitú od 

1. januára 2010.  

- Kultúrnym centrom Stred, občianske 

združenie ako požičiavateľom na neby-
tové priestory Nákupného strediska Druž-

ba, Soblahovská ul. č. 4, na dobu neur-

čitú od 1. januára 2010. 

uznesenie č. 542 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke 

Mestom Trenčín ako výpožičiavateľom 
a Pohrebníctvom Dvonč, spoločnosť s.r.o. 

Partizánske ako požičiavateľom o prevádz-
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kovaní pohrebísk na dobu neurčitú 

s účinnosťou od 1. februára 2010. 

uznesenie č. 546 schválilo Programový rozpočet Mesta Tren-
čín na rok 2010 s doplnkami 

uznesenie č. 547 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesto Trenčín č. 13/2009, ktorým mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 17/2008 „o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.“ 

uznesenie č. 548 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 12/2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesto Trenčín č. 7/2004 „o dodržovaní 

čistoty a poriadku v meste Trenčín.“ 

uznesenie č. 549 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 14/2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 4/2004 „o odpadoch“ 

uznesenie č. 550 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 16/2009 „o dotáciach na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej ume-

leckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského za-

riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín na kalendárny rok 2010.“ 

uznesenie č. 551 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 15/2009 „o určení názvov 
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ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej časti 

Západ.“ 

uznesenie č. 552 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
zmenu Štatútu Mesta Trenčín. 

uznesenie č. 553 schválilo : 

-  Cenový výmer Mesta Trenčín č. 2/2009  

- Cenník mestskej hromadnej dopravy 

Trenčín s účinnosťou od 1. marca 2010. 

uznesenie č. 554 schválilo zahájenie prípravy projektu „Môj 

domov – región Biele Karpaty“ a podanie 
žiadosti o dotáciu z Operačného programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 

– Česká republika 2007 – 2013 

uznesenie č. 555 menovalo do funkcie riaditeľky Sociálnych 

služieb Mesta Trenčín, m.r.o. PhDr. Alenu 

Laboreckú dňom 1. januára 2010. 

uznesenie č. 556 schválilo zvýšenie základného imania spo-

ločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
a.s. finančným vkladom v čiastke zodpo-

vedajúcej minimálne 5 % nákladov projektu 
„intenzifikácia čistiarne odpadových vôd, 

odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou 

v Trenčianskom regióne“, čo predstavuje 

90.746 eur. 

uznesenie č. 557 vzalo na vedomie  : 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zas-

tupiteľstva v Trenčíne na rok 2010 

2. Harmonogram zasadnutí Mestskej rady 
v Trenčíne na rok 2010 


