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Hodnotenie činností komisií MsZ v roku 2017 
 
 
Činnosť komisií MsZ v roku 2017  
 
 V roku 2017 komisie pracovali v zmysle schváleného štatútu a plánov práce.  
 
Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) 
 
        Komisia prejednala v rámci svojej náplne práce na rok 2017 materiály týkajúce sa 
financovania mesta, rozvoja mesta, hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta. 
V roku 2017 sa komisia zišla  7 krát, účasť členov na zasadnutiach bola 88,3 %. 
 
V priebehu roka sa prerokovali tieto materiály: 

- Správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016 
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2017 

Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 
mieste – príležitostný trh Deň mesta  

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2017 
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 
mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok 

- Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2008 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad 
Váhom 

- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 
k 31.12.2016 

- Tri zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2017 
- Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2017 
- Nakladanie s majetkom mesta - predaj a kúpa nehnuteľností, podmienky obchodných  

verejných súťaží, návrh na zriadenie vecného bremena, prenájmy majetku mesta -
prípady hodné osobitného zreteľa  

- Dodatok č. 2,3 k VZN č. 8/2016  o určení výšky finančných prostriedkov určených 
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky 
mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

- Návrh uznesenia MsZ o súhlase so spoluúčasťou mesta vo výške 10% 
z poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu rozvojového projektu „ Rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
rekonštrukcie telocvične“  

- Návrh stanoviska mesta Nové Mesto nad Váhom k petícii : Odovzdanie petičných 
hárkov a žiadosť o zohľadnenie výsledkov petície zo strany MsZ pri všetkých 
rozhodnutiach týkajúcich sa prevádzkového času „ Kaviarne Grand Caffe“ 

- Programový rozpočet mesta na roky 2018 až 2020  
o 13. Rôzne – prerokovala všetky pripomienky a návrhy členov komisie 

K predloženým materiálom neboli zo strany členov komisie vznesené podstatnejšie 
námietky. Po vysvetlení jednotlivých bodov boli materiály odsúhlasené na predloženie do 
orgánov mesta – mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 
Odborná úroveň členov komisie je veľmi dobrá, 5 členov pracuje na ekonomickom úseku, 2 
členovia sú podnikatelia. Členovia komisie k všetkým predloženým materiálom pristupovali 
seriózne a vecne. Všetky zasadnutia boli zabezpečené na dobrej úrovni. Nevyskytli sa 
žiadne problémy z hľadiska organizačného zabezpečenia a predkladania materiálov.  
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Doporučenie pre prácu na rok 2018: 
V roku 2018 venovať všetkým prejednávaným materiálom zvýšenú pozornosť, hlavne 

čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu a pohľadávkam, ktoré vymáha mesto a organizácie 
riadené mestom. 
 
 
Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM)   
 

Za uplynulé obdobie činnosť komisie dopravného rozvoja mesta vychádzala zo 
spracovaného ročného plánu. Komisia sa zišla  7x a z toho  2 x  bola výjazdová. Zo všetkých 
komisií je spracovaný zápis s pripomienkami a návrhmi zameranými na riešenie dopravnej 
situácie na území mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Počet členov komisie je 11, účasť na zasadnutiach bola 97%.  

Termíny jednotlivých zasadnutí boli podľa plánu komisie. Na zasadnutiach sa 
pravidelne zúčastňovali pracovníci vedenia mesta, mestskej polície a prizvaní pracovníci 
Technických služieb mesta . Na svojich zasadnutiach komisia okrem plánovanej činnosti 
riešila pripomienky, námety, požiadavky a sťažnosti občanov a organizácií. Dôraz bol kladený 
na koncepčné riešenie dopravnej situácie mesta, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, 
zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta. Komisia na svojich 
zasadnutiach posudzovala projekty a dávala odporúčajúce návrhy z hľadiska riešenia 
dopravnej situácie.  
Prerokovávané témy na zasadnutiach komisie : 

- vyhodnotenie činnosti MsP z hľadiska dopravy, 
- kontrola dopravného značenia po meste – TSM a SCTSK, 
- oprava výtlkov a plošné dopravné značenie mesta, 
-    doplnenie trvalého dopravného značenia v rôznych častiach mesta , 
-    určenie trvalého  a prenosného dopravného značenia po meste,     
-    oboznámenie s uzávierkami MK  počas konania NJ 2017, 

      -    výjazdové komisie za účelom kontroly dopravného značenia                                        
     mesta, vodorovného dopravného značenia, 
- riešenie sťažností a pripomienok občanov z dopravného hľadiska  na území  
     mesta,        
- riešenie cyklotrás na území mesta Nové Mesto nad Váhom, 
- pripravenosť na ZÚ 2017-2018  – TSM a SCTSK. 

 
Doporučenie pre prácu na rok 2018: 
Komisia dopravného rozvoja mesta svoju činnosť zameria na rok 2018 nasledovne: 
- kontrola dopravného značenia po meste, 
- doplnenie trvalého dopravného značenia v rôznych častiach mesta,  
- príprava NJ 2018 – z dopravného hľadiska, 
- pripravenosť na ZÚ 2018-2019  – TSM a SCTSK, 
- riešenie sťažností a pripomienok občanov z dopravného hľadiska  na území  mesta,        
- vyjadrenie k dopravným projektom. 
 
Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM) 

 
 V  hodnotenom období komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta MsZ 
pracovala v počte 16 členov. Tajomníkom komisie bol Ing. Dušan Macúch, ktorého  
po odchode do starobného dôchodku vystriedal Ing. Milan Blaško.  
 V roku 2017 sa uskutočnili 3 zasadnutia komisie. Priemerná účasť bola 84%.  
Komisia prerokovala investičné zámery plánované na rok 2017. Informovala o realizácii 
kolumbária na mestskom cintoríne, vyjadrovala sa k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj, posudzovala návrh  úpravy priestorov nákupného 
strediska (obchodný dom jednota) na Ulici M.R. Štefánika. S nástupom nového tajomníka 
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boli predstavené nové plány s komisiou a jej zasadnutiami, ktoré by mali byť častejšie. 
Členovia komisie boli oboznámení o plánovanom rozpočte a akciách na ďalší rok 2018. 
 
Doporučenie pre prácu na rok 2018: 

- prejednanie návrhu investičných akcií mesta na rok 2018, 
- stanoviská k  investičným zámerom, dokumentácii pre územné rozhodnutie 

a projektom rozsiahlejších stavieb súkromných investorov, 
- stanoviská k dokumentácii pre územné rozhodnutie a projektom rozsiahlejších 

stavieb mesta, 
- stanoviská k návrhom zmien územného plánu mesta a zón mesta, 
- stanoviská k urbanistickým štúdiám mesta, 
- prejednanie postupu prác na investičných akciách mesta v roku 2018 . 

 
Komisia pre rozvoj bývania (KRB)   
 

Komisia pre rozvoj bývania má 10 členov. Účasť členov komisie pre rozvoj bývania na 
rokovaniach v roku 2017 bola 88 %. 

Náplňou práce komisie je preverovať žiadosti zaradené do zoznamu uchádzačov 
o byt zaevidované na MsÚ, skúmať ich opodstatnenosť, bytové pomery, počet členov 
žijúcich v spoločnej domácnosti, majetkové pomery, naliehavosť riešenia bytovej situácie, 
dĺžku podania žiadosti, príp. iné príčiny nutnosti riešenia a následne pripravovať zoznam 
doporučených žiadostí na pridelenie bytu, pričom prihliada na reálny predpoklad získania 
nových bytov do vlastníctva mesta výstavbou, alebo iným spôsobom.  
Koncom roku 2017 bolo zaevidovaných 389 žiadostí o pridelenie bytu. 
V roku 2017 boli podané žiadosti o pridelenie bytu  prehodnocované na zasadnutiach 
komisie pre rozvoj bývania, ktoré  boli prešetrené priamo v domácnosti u žiadateľov. 
V roku 2017 bolo na zasadnutiach komisie prerokovaných 109 žiadostí. 
V období, kedy bude známi termín žrebovania o nové nájomné byty bude z doporučených 
žiadostí zostavený zoznam doporučených žiadateľov o pridelenie nájomného bytu 
zaradených do žrebovania. 

Pokiaľ dôjde k uvoľneniu nájomného bytu, o ďalšom pridelení rozhoduje primátor 
mesta v spolupráci s komisiou pre rozvoj bývania. Počas roka komisia pre rozvoj bývania pre 
tieto účely zostavuje zoznam doporučených žiadostí na uvoľnené byty zostavený zo 
žiadateľov, ktorí neboli uspokojení v predchádzajúcom období a tento zoznam pravidelne 
aktualizuje. Ďalej sa na zasadnutiach komisie prehodnocujú žiadosti žiadateľov, ktorí majú 
záujem z vlastného podnetu uhradiť dlh po neplatičovi, alebo prerobiť zdevastovaný byt na 
vlastné náklady.  

Na zasadnutiach komisie sa pravidelne zúčastňuje zástupkyňa primátora PhDr. 
Hejbalová,    ktorá sa venuje problematike bývania žiadateľov o pridelenie bytu evidovaných 
na bytovom referáte. 

 
Najdôležitejšie úlohy v roku 2018 
V roku 2018 bude komisia na svojich zasadnutiach prehodnocovať ďalšie podané žiadosti 
o pridelenie bytu, vykonávať ďalšie previerky bytov, riešiť žiadosti jednotlivo a spolupracovať 
s primátorom mesta pri prideľovaní bytov, ktoré sa priebežne uvoľnia. 
 
Komisia  sociálna a zdravotníctva (KSZ)  
 

   Členovia komisie sa v roku 2017 stretli na jedenástich zasadnutiach. V komisii 
pracuje jedenásť členov. Účasť členov na zasadnutiach bola 83,6 %, čo je približne rovnaká 
účast ako v roku 2016.  Všetky neúčasti boli riadne ospravedlnené. 

   Komisia sa v časti sociálnej zaoberala hlavne prerokovaním žiadostí občanov 
mesta o jednorázové sociálne dávky. V roku 2017 bolo do komisie predložených 45 žiadostí, 
z toho bolo doporučených, v zmysle platnej smernice, 39 žiadostí. Na jednorázové dávky 
sociálnej pomoci bolo z rozpočtu mesta vyplatených  5.118 €, čo je 51 % -tné čerpanie 
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rozpočtu. Dávky boli poskytované do maximálnej výšky 166 € s prihliadnutím na aktívnu 
účasť občana pri riešení vlastnej  hmotnej núdze a či žiadateľ nie je dlžníkom mesta. 
Počet žiadateľov o jednorázovú sociálnu dávku bol nižší ako v predchádzajúcom roku. 
Členom komisie bol predstavený nový zástupca primátora pre oblasť sociálnu – JUDr.Fraňo 
Vladimír, ktorý v tejto oblasti bude nápomocný pri riešení soc.problémov. Bola predložená 
informácia o ročnom fungovaní Sociálneho taxíka v našom meste – túto službu za rok 
využilo 3400 občanov a taxík najazdil mestom takmer 10500 km. Prepravná služba sa 
ukázala ako služba, ktorá pomáha zjednodušiť a skvalitniť život občanom mesta. 
Členovia komisie boli informovaní o novozriadených Centrách včasnej intervencie v Trenčíne 
– pre rôzne ohrozené deti do 7 rokov a núdzové bývanie pre týrané ženy a obete domáceho 
násilia pod názvom Luma, n.o., o novoprijatých 23 zamestnancov na terénnu prácu na 
vyhľadávanie ohrozených ľudí, bezdomovcov, matiek s deťmi, ktorí potrebujú poradiť a 
pomôcť - informácia z UPSVR v N.Meste n/V.. 
Komisia zhodnotila kladne dobrú spoluprácu medzi soc.pracovníčkou mesta a pracovníkmi 
Charity v našom meste.   
V roku 2017 komisia venovala priestor sledovaniu vývoja situácie v Nemocnici s poliklinikou 
v Novom Meste nad Váhom n.o., problémom so zdravotnými poisťovňami a množiacich sa 
prípadov poskytnutia rýchlej zdravotnej pomoci občanom priamo z „ulice“- bezdomovcom a 
následné prepustenie nedoliečených klientov do sociálnych zariadení. 
 
Doporučenie pre prácu v roku 2018 : 

- sledovanie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení pre 
seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, útulku, 

- terénna sociálna práca, 
- poskytovanie zdravotníckej starostlivosti na území mesta. 

 
Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry (KŠMaTK)  
 

Komisia pracovala v počte 11 členov, účasť členov komisie  na zasadnutiach bola 
58,44 %. Účasť bola nižšia , pretože dvaja členovia sa zúčastnili iba troch zasadnutí a jeden 
ani raz, čo ovplyvnilo percento účasti. 
Komisia na svojich zasadnutiach prerokovala materiály: 

- plán činnosti komisie na rok 2017, 
- vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2016, 
- informáciu o finančnom, materiálnom a personálnom zabezpečení škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, 
o organizačnom zabezpečení a o výsledkoch zápisu do MŠ a do 1. ročníka ZŠ, 
o pláne výkonov škôl a ŠZ na nový školský rok a o návrhu počtu žiakov a počtu tried 
ZŠ a MŠ, o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, o prijímacom konaní na 
stredné školy, o zapojení škôl do projektov (IROP, Škola otvorená všetkým, školské 
telocvične), 

- informácie o investičných zámeroch a investičných akciách mesta v oblasti školstva: 
detské ihriská v MŠ, rekonštrukcia chodníkov MŠ, kanalizácie v ZŠ, sociálnych 
zariadení v MŠ a ZŠ, zhotovenie detského dopravného ihriska, lezeckej steny v ZUŠ, 
rekonštrukcia telocvične IV.ZŠ na Bzinskej ulici, zhotovenie polyfunkčného ihriska 
s umelým povrchom v III.ZŠ, 

- návrh nových VZN, resp. zmien a dodatkov VZN: VZN č. 4/2017 o participatívnom 
komunitnom rozpočte, dodatok č. 2 a 3 VZN č. 8/2016 o určení výšky dotácie na 
žiaka a výšky mesačného príspevku žiaka, dodatok č. 4 VZN č. 3/2008 o určovaní 
názvov ulíc, 

- návrh úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2017 a programového rozpočtu 
mesta na rok 2018, 

- návrh na zmenu v sieti škôl a ŠZ - návrh na zriadenie ZŠ s MŠ, Odborárska ul., 
- návrhy na ocenenie najúspešnejších žiakov výročnou cenou primátora mesta, návrhy 

na ocenenie pedagógov pri príležitosti Svetového dňa učiteľov. 
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Komisia prerokovala a organizačne spolupracovala so školami a inými mestskými 
organizáciami pri zabezpečení podujatí a súťaží: 

- podujatia ku Dňu Zeme: výtvarná a literárna súťaž, čistenie mesta, plavecká štafeta, 
- významné mestské podujatia: Deň detí, Deň mesta, 99. výročie vzniku ČSR 

(vedomostný kvíz, volejbalový zápas s UB), príchod sv. Mikuláša a vianočné trhy,   
- športové súťaže žiakov: letné športové hry mládeže, športové podujatia v rámci Dňa 

mesta, volejbalový turnaj žiakov SŠ, bedmintonový turnaj žiakov ZŠ,  
- technické súťaže: súťaž technickej zručnosti žiakov ZŠ, technická olympiáda, súťaž 

Zenit pre žiakov SŠ, 
- umelecké súťaže: súťaž v písaní esejí pre žiakov 9. ročníka ZŠ okresu Nové Mesto 

nad Váhom (v spolupráci s mestskou knižnicou Ľ. V. R.), výtvarná a literárna súťaž 
Zem očami detí/ „Načúvajme hlasu Zeme“. 
 

Doporučenie pre prácu komisie v roku 2018: 
- schváliť plán činnosti na rok 2018 a zabezpečiť jeho plnenie, 
- podporovať oprávnené požiadavky škôl na finančné zabezpečenie činnosti škôl   
  vrátane  mzdových podmienok zamestnancov a investičných zámerov, 
- prezentovať podujatia na regionálnej TV a v tlači, 
- spolupracovať s ostatnými komisiami MsZ. 
 

 

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV) 
 

V roku 2017  sa komisia na svojich  zasadaniach zišla 6 – x. Riešila na nich otázky 
súvisiace s kultúrou v širšom i užšom zmysle slova. 

Prvé zasadanie 14. februára bolo výjazdové, uskutočnilo sa v priestoroch  mestskej  
knižnice, kde vedúca mestskej knižnice (MsK) prítomných oboznámila s pripravovanými 
akciami  knižnice k Mesiacu knihy,  s činnosťou MsK počas roka i so štatistikou za rok 2016. 
Zaznela tiež o. i. informácia o príprave XX. Festivalu A. Jurkovičovej, programoch MsKS na 
február a marec (na každom ďalšom zasadaní o ďalších pripravovaných  programoch 
MsKS). 
2. zasadanie komisie sa uskutočnilo 4. apríla, hlavným bodom programu bol XX. ročník FAJ. 
Prítomní boli oboznámení s jeho programom, odznela informácia, že  mesto si v rámci XX. 
FAJ pripomenie 200. výročie narodenia J. M. Hurbana.   Členovia komisie pripomienkovali  
návrh VZN č. 4/2017 o participatívnom komunitnom rozpočte, prijali informáciu  o príprave 
Dňa mesta. 
Ďalšie zasadanie komisie sa konalo 6. júna, kde zaznela informácia o programe  na  Dni 
mesta i ocenených v jednotlivých  oblastiach života v meste. 
Členovia komisie boli okrem programov MsKS informovaní o letných aktivitách v kultúre 
(Stretnutie s folklórom, Leto s hudbou, vystúpenie Divadielka galérie na  námestí, koncerty  
pri fontáne, Bažant kinematograf..., Prázdniny s divadlom). 
V rámci rôzneho bola komisia informovaná o júnovej ceste  Divadielka galérie k zahraničným 
Slovákom  do Rumunska a odtiaľ do Srbska, kde Aladinom otvorí Zlatú bránu v Kysáči. 
Ďalšie zasadanie komisie bolo 5. septembra, komisia bola informovaná  o  ceste 
k zahraničným Slovákom 21. – 25. júna do Rumunska a Srbska  ,  Novomestskom  jarmoku 
a jeho programe a takisto o pripravovanom programe k 99. výročiu  vzniku ČSR s 
edukatívnou (kvíz pre  žiakov, dokumentárny  film o vzniku ČSR)  i zábavnou formou. 
Členovia komisie sa zaoberali s požiadavkou  na predloženie návrhov na  udelenie Kvetu 
Tálie pre  rok pre rok 2018.  
Predposledné stretnutie členov KKaSV sa konalo 7. novembra. Na  programe malo prípravu 
akcií:  Mikuláš, Vianočné trhy a Javorina, Javorina... 2018. 
Slávnostné zasadanie komisie sa uskutočnilo 5. decembra, kde predsedníčka komisie 
zhodnotila uplynulý rok a poďakovala za  ich aktívnu účasť na zasadaniach komisie. 
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Doporučenia pre prácu v roku 2018 : 
-  pokračovať v úsilí o ďalší rozvoj kultúry v meste, 
-  kvalitne zabezpečiť hlavné kultúrne podujatia v roku 2018 : 
   *     tradičné akcie  (Javorina, Javorina..., Charitatívny  ples mesta, FAJ, Stretnutie    
         s folklórom, letné aktivity v kultúre,Festival zborového spevu,  Novomestský  
         jarmok,  Vianočné  trhy..). 

 ďalšie  akcie v spojitosti s výročiami v r. 2018 ( 100. výročie vzniku ČSR, príp. 
Európsky rok kultúrneho dedičstva a i.), 

 v prípade získania grantu z Fondu na  podporu kultúry (mesto  získalo z FPK 
4000 €) obohatiť Festival Aničky Jurkovičovej (FAJ) o akciu v predvečer 
súťažnej  časti FAJ 7. apríla pri príležitosti 1155. výročia príchodu sv. Cyrila 
a sv. Metoda na naše územie o Literárno – hudobnú kompozíciu  v interpretácii 
Mužskej speváckej skupiny DANUBIUS  OCTET SINGERS + recitátora  Jozefa  
Šimonoviča, 

 pokračovať  v „Literárnych spomienkových večeroch“  na  zosnulých 
výtvarníkov,  

 prezentovať súbory ZUČ (MKO, Čakanka, Rovenec, Otava, DG a ostatné 
divadlá, uskutočniť pre  mladých v rámci Dňa mesta prehliadku hudobných  
skupín okresu na  námestí s pracovným názvom Hudobné fórum. 

              
  Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP)  
  

V roku 2017 sa uskutočnilo celkovo 8 zasadnutí komisie, z toho jedno zasadnutie 
bolo výjazdové  za účelom posúdenia problematiky priamo v teréne: prerokovanie 
rozsiahlejšieho  výrubu stromov na Tematínskej ulici pozdĺž komunikácie.  Priemerná účasť 
členov komisie na zasadnutiach bola 90,9 %.    
Komisia sa zaoberala predovšetkým  nasledovnými tematickými okruhmi:  
Prvý okruh - Problematika ochrany drevín,  starostlivosti o dreviny, tvorba verejnej zelene. 
Priebežne sa komisia zaoberala prerokovávaním žiadostí o výruby drevín – celkovo bolo 
prerokovaných 30 žiadostí o výrub drevín.  
Išlo predovšetkým o individuálne žiadosti obyvateľov mesta o vydanie súhlasu na výrub 
drevín na plochách verejnej zelene, najmä z dôvodu nevhodne zvoleného stanoviska,  
prerastenia drevín, tienenia, ohrozovania bezpečnosti. Ďalej žiadosti o výrub stromov 
z dôvodu investičnej a stavebnej činnosti. Komisia tiež prerokovala žiadosti Technických 
služieb mesta (správa verejnej zelene) o vydanie súhlasu na výrub nebezpečných drevín so 
zlým zdravotným stavom, ktoré rástli na plochách verejnej zelene.     
V oblasti tvorby zelene komisia prerokovávala najmä: 
návrhy sadových úprav, ktoré sú plánované v Novom Meste nad Váhom,  realizáciu 
náhradných výsadieb na plochách verejnej zelene, nákup a osadenie samozavlažovacích 
nádob na stĺpy verejného osvetlenia na Malinovského ulici v Novom Meste nad Váhom.  
Komisia sa zaoberala aj  problematikou nedostatočnej údržby niektorých pozemkov v k.ú. 
Nové Mesto nad Váhom - pozemky, ktoré sú dlhodobo neudržiavané, zarastené náletovými 
invázne sa rozširujúcimi drevinami a burinami. Následne mesto adresovalo výzvy vlastníkom 
pozemkov, aby zabezpečili pravidelnú, priebežnú údržbu a kosenie pozemkov.  
Druhý okruh -  problematika odpadového hospodárstva 
V roku 2017 sa komisia zaoberala problematikou nakladania s odpadmi v meste.  
Na marcovom  zasadnutí komisie TSM vyhodnotili separovaný zber odpadov  v meste 
a prezentovali presné množstvá vyseparovaných odpadov a spôsoby ich zhodnotenia. 
Komisia zobrala uvedené informácie o nakladaní s komunálnym odpadom v meste na 
vedomie, bola priebežne informovaná aj o zmenách v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré 
vyplynuli z meniacej sa legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.  
Tretí okruh -  prerokovanie investičných zámerov v meste  
Komisia prerokovávala investičné zámery v meste z hľadiska ochrany jednotlivých zložiek 
životného prostredia. Z najvýznamnejších prerokovala nasledovné investičné zámery:  

- úprava plôch vo vnútrobloku, Jánošíkova ulica Nové Mesto nad Váhom,  
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- revitalizácia vnútrobloku na Ulici Klčové, Nové Mesto nad Váhom,  
- úprava priestoru križovatky II/504 – MK Dr.I. Markoviča, Nové Mesto nad Váhom, 
- cyklotrasa č. 9 – Trenčianska ulica - Kočovská cesta.  

Štvrtý okruh -  ochrana ovzdušia  
 V oblasti ochrany ovzdušia komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Vypracovaniu tohto VZN predchádzal protest prokurátora proti pôvodne platnému VZN 
mesta o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Predmetný protest prokurátora bol takisto 
prerokovávaný v komisii.  
Komisia priebežne riešila podnety fyzických a právnických osôb v rôznych oblastiach 
životného prostredia. Členovia komisie na zasadnutiach upozorňovali na potrebu riešiť 
niektoré problémy  napr. problematika holubov na Námestí slobody a s tým súvisiace 
znečisťovanie verejných priestranstiev.  
V hodnotenom období členovia komisie pristupovali k riešeným úlohám aktívne s úmyslom 
hľadať pragmatické východiská a riešenia.  
 
Odporučenie pre prácu komisie v roku 2018:  

- v oblasti odpadového hospodárstva preniesť všetky zmeny do praxe, ktoré vyplynuli 
z aplikačnej novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok, 
ktoré sú účinné od 01.01.2018. V prípade potreby pripraviť novelizáciu VZN mesta 
o odpadoch, 

- po schválení Programu odpadového hospodárstva kraja vypracovať, pripomienkovať 
a schváliť Program odpadového hospodárstva mesta ako strategický dokument pre 
nasledujúce obdobie,  

- v oblasti tvorby zelene sa zamerať na revitalizáciu vnútrobloku na ulici Klčové (bývalý 
areál TSM)  a sídlisko Javorinská a Karpatská (terénne a sadové úpravy po 
rekonštrukcii teplovodov).  

 
  
Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP) 

    
      Komisia sa v roku 2017 zišla celkom 8-krát. Priemerná účasť bola  80%. 

Na každom zasadaní predkladali členovia podnety a návrhy na zlepšenie 
bezpečnostnej situácie a stavu verejného poriadku, súčasne sa vyhodnotila práca za 
uplynulé obdobie od ostatnej schôdze.  Komisia úzko spolupracuje s náčelníkom MsP 
a riaditeľom OO PZ.  
      Situácia s voľným pohybom psov sa zhoršila po prijatí námietky prokurátora, ktorú 
akceptovalo MsZ. Zlá situácia s exkrementami je napr. vo vnútrobloku na ul. 1. mája. 
Komisia prijala podnet občanov, ktorí by chceli tento priestor osadiť značkou „Zákaz vstupu 
so psom“ podobne ako je to v parku. Odobrila ich návrh na spísanie petície v tomto zmysle.  
      Členovia komisie moniturujú automobilové vraky a čierne skládky. V spolupráci s MsP sa 
podarilo odstrániť vraky na parkovisku pri Zelenej vode (po havárii), tiež v priestore za MŠ 
Alexia a na parkovisku pred nemocnicou (tým sa odstránil i problém so zdržiavaním sa 
bezdomovcov v tomto aute).  Z dvoch čiernych skládok na ul. Banskej sa jedna odstránila za 
pomoci TSM, riešenie druhej (s azbestovým odpadom)  sa posunulo na okresný úrad.  

Komisia prijala správu MsP o riešení troch prípadov nepovoleného používania 
pyrotechniky (udelené pokuty). Vzhľadom na náklady s takouto činnosťou sa naďalej zdá, že 
maximálna pokuta 33 € je nepostačujúca a nemotivačná. 

Kontrola obsahu dusičnanov v zelenine na trhovisku prebehla dvakrát v apríli a máji, 
odobrali sa vzorky zo 6 druhov. Podľa správy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Trenčíne boli vzorky v poriadku, povolené množstvo dusičnanov nebolo prekročené. 

 
V súvislosti s nedostatkom pracovnej sily pribúda počet zahraničných robotníkov 

v meste, čo má aj určité negatívne dôsledky. Čierne ubytovanie v priestoroch bývalých 
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kasární sa zlikvidovalo, no objavili sa podnety občanov o ich obťažovaní v areáli ZV. 
V oblasti dopravy, ktorá je hraničná s dopravnou komisiou,  komisia navrhovala: vyznačiť 

prechod pre chodcov medzi obchodnými strediskami Jednota a Váh, zrušiť platobnú 
povinnosť na parkovisku na Hviezdoslavovej ulici v sobotu, upraviť (aj keď nelegálnu) 
parkovaciu plochu medzi Lidlom a stanicou (zlý dojem pre návštevníkov mesta). 

V máji vykonali dvaja členovia komisie v súčinnosti s MsP kontrolu záškoláctva v štyroch 
reštauráciách a v priestoroch Parku D. Štubňu Zámostského  a Hurbanových sadoch, 
nezistili závady. Prebehla i kontrola dodržiavania záverečných hodín v podnikoch na 
Hájovkách. 

Komisia privítala zvýšený počet hliadok MsP i PZ pri významných akciách v meste, 
najmä pri NMJ a Dni mesta, upozornila na chýbajúce zábradlie na kruhovom objazde pri 
MsKS a iné drobné závady, ktoré boli priebežne odstránené. 
 
Odporučenie pre prácu komisie v roku 2018:  

- sledovať záškoláctvo a dodržiavanie záverečných hodín reštaurácií, 
- monitorovať čierne skládky v katastri mesta Nové Mesto nad Váhom, 
- kontrolovať pohyb psov a správanie sa ich majiteľov v spolupráci s MsP, 
- zabezpečiť kontrolu dusičnanov – tržnica, 
- naďalej prehlbovať spoluprácu s PZ, s KOŽP a KDRM, 
- presadzovať realizáciu chodníka z Parku D. Štubňu na Ul. M.R.Štefánika, 
- robiť osvetu a kontrolu dodržiavania VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických                                               

výrobkov na území mesta . 

 
Záverečné hodnotenie 
 
 Komisie pri MsZ ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány pracovali podľa 
schválených plánov práce. Ich práca bola pragmatická, vecná a konkrétna, smerovala vždy 
k verejnému záujmu občanov a v prospech občanov, čo je zmyslom práce poslancov 
samosprávy. 

 
 
 
 
 
Spracovala: PhDr.Hejbalová                                                               
február 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


