
Z á p i s n i c a 
 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, 

konaného dňa 10. augusta 2018 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :   Bc. Kudlík, PhDr. Maráková, MUDr.Mastráková, Mgr. Skovajsová,  
                        p.Nemšáková, Ing. Špánik, Mgr.Šteklerová, Mgr. Pavlíček 
 
Prizvaní :        pracovníci MsÚ 
 
                   
Program : 
 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2019-2022, určenie volebných 

obvodov a počtu poslancov vykonávajúcich svoj mandát v týchto volebných 
obvodoch 

4. Záver 
 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
 

Mimoriadne  zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský, ktorý privítal 
prítomných . Konštatoval, že je prítomných 17 poslancov , MsZ je uznášania schopné. 
Oboznámil prítomných  s programom mimoriadneho zasadnutia MsZ.  
Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.331/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 17, proti 0,zdržali sa 0. 
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
 
 uznesenie č.331/2018-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
            (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 
  Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta MUDr. Mariána Moru a Ing. Vieru 
Vienerovú, zapísaním zápisnice poveril p.Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  
 
  

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  PhDr. Kvetoslava Hejbalová 
                 Členovia :    JUDr.Fraňo, Ing. Ružičková 

   
   Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.332/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 17, proti 0,zdržali sa 0. 
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 
 



uznesenie č.332/2018-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
            (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 

3. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2019-2022, určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov vykonávajúcich svoj mandát 
v týchto volebných obvodoch 

 
Materiál pod poradovým číslom 1 predložil prednosta MsÚ Ing. Današ. 
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 203/2018 Z.z., zo dňa 6. júla 2018, boli voľby do orgánov 
samosprávy obcí vyhlásené na sobotu 10. novembra 2018. 
Pre mestá a obce vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o voľbách“) rôzne povinnosti, jednou z nich je aj 
určenie volebných obvodov a počtu poslancov v týchto obvodoch mestským zastupiteľstvom, 
a to v súlade s § 166 ods. 3 zákona o voľbách. 
Zákon o voľbách v § 166 ods. 1 ustanovuje „Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa 
v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného 
zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného 
zastupiteľstva v jednom volebnom obvode. 
Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje mestské zastupiteľstvo. Mesto Nové Mesto 
nad Váhom patrí do skupiny miest s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000, u ktorých je 
zákonom o obecnom zriadení stanovený počet poslancov od 15 do 25. Mesto navrhuje 
zachovať v súlade v § 11 ods. 3 písm. h) počet poslancov pre volebné obdobie rokov 2019 – 
2022 v počte 25. 

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o volebnom práve mesto navrhuje 
určiť volebné obvody a počty poslancov vykonávajúcich svoj mandát v týchto obvodoch. 
Diskusia : zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky.  
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.333/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 17, proti 0,zdržali sa 0. 
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
 

uznesenie č.333/2018-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
            (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 

4.  Záver 

Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie  mimoriadneho 
zasadnutia poslancov MsZ. 
 
 
 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 
                                                                                                                        primátor mesta 
 
Overovatelia : 
 
 ................................................ 

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

Zapísala : Vaňková 


