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nakladanie s majetkom mesta

Monitorovacia 
správa k plneniu Programového rozpo tu mesta 
k 30. júnu. mesto splnilo 
príjmy spolu vo výške 6 205 041 €, o je 32 % 

výdavky erpalo vo výške 
5 450 732 €, o je 28 % TSM 
splnili výnosy vo výške 2 684 019 €, o je  na 64 
%  a náklady erpali spolu vo výške 2 063 687 €, 
t.j. na 49 %. MsKS splnilo výnosy vo výške 277 
533 € na 53 % a náklady erpalo vo výške 252 
741  €, t.j. na 48 %

návrhu 
úpravy Programového rozpo tu mesta na r. 2014 
- 2. zmena.

príjmy aj výdavky spolu sú rozpo tované vo výške 
po 20 313 579 €.

návrh VZN mesta 
.4/2014 O zásadách volebnej kampane pre 

vo by do orgánov samosprávy obcí 15. novem-
bra v podmienkach mesta.

ur enie volebných obvodov

Ur enie rozsahu výkonu funkcie primátora 
mesta na funk né obdobie 2015 – 2018 

správy o výsledkoch z následnej finan nej kontro-
ly hlavného  kontrolóra mesta v rozpo tových or-
ganizáciách mesta: Materskej škole Ul. po ovníc-
ka, ZUŠ J. Kréna, a ZŠ Ul. kpt. Nálepku.

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY



NA LINKE PRIMÁTOR MESTA



PRÍJEMNÉ CHVÍLE NA JARMOKU

PIETNA SPOMIENKA

 Pri príležitosti Svetového d a u ite ov, 
ktorý UNESCO vyhlásilo na 5. októbra, sa 
uskuto ní  slávnostné zasadanie komisie škol-
stva, mládeže a telesnej kultúry pri MsZ spo-
jené s odovzdaním akovných listov a kvetov 
v aky vynikajúcim pedagogickým zamestnan-
com škôl a školských zariadení.
 Predstavitelia mesta vzdajú oceneným  
hold 6. októbra o 14,00 h v  priestoroch ZUŠ 
J. Kréna v Novom Meste nad Váhom.

PO AKOVANIE U ITE OM



BYTY V BÝVALÝCH KASÁR ACH DOKON ENÉ

ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V PLNOM PRÚDE

FOTO: Mgr. J. Šišovský



vedúci oddelenia  
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom 
Meste  nad Váhom

MESTO SI „POSVIETI“ NA PRIECHODY PRE CHODCOV

do 15. novembra

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA

v abecednom 
poradí
SDKÚ-DS

udová strana Naše Slovensko

SMER – sociálna demokracia



NAJSTARŠIA OB IANKA MESTA PRED JUBILEOM

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA OZNAMUJE

zber biologicky rozlo-
žite ného odpadu

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITE NÉHO ODPADU



*Z právnej úpravy záznamu o pou ení 
oprávnenej osoby vypadne povinná písomná 
forma a vypustené budú všetky obsahové 
náležitosti (§ 21 ods. 3). V praxi by to mohlo 
znamena   návrat k stru ným záznamom, na 
ktorých by dotknutá osoba jednou vetou potvrdi-
la, že bola pou ená o právach a povinnostiach 
pri spracúvaní osobných údajov a o rozsahu jej 
oprávnení, povolených inností a podmienkach 
spracúvania osobných údajov. Vzory pou ení 
zverejní na svojich internetových stránkach 
ÚOOÚ SR, ím sa mu opä  ponecháva priestor 
na tvorbu rozsiahlejších dokumentov. Záznam 
o pou ení však regulovaný nie je. 

*Ruši  sa bude aj zákaz štatutárov 
v pozícii zodpovednej osoby a nemožnos  
vykonáva  funkciu zodpovednej osoby oso-
bou, ktorej bola viackrát uložená pokuta 
v súvislosti s neplnením povinností zod-
povednej osoby 

*Povinnos  registrácie infor-
ma ných systémov sa zmení na oznamo-
vaciu povinnos Okrem zmeny názvu 
sa prakticky ni  nezmení. Pribudne len možnos  
oznámi  informa ný systém prostredníctvom 
elektronického formulára bez zaru eného elek-
tronického podpisu ( o platí aj pre nahlasovanie 
zmien) a v prípade informa ných systémov 
prevádzkovaných na základe § 10 ods. 3 písm. 

g) sa pomerne neštandardne prepojila ozna-
movacia povinnos  s osobitnou registráciou. 
Problémy nastanú vtedy, ke  prevádzkovate  
oznámi takýto informa ný systém a hne  aj 
za ne spracúva  osobné údaje ( o aj legálne 
môže urobi ). Pod a novely môže ÚOOÚ SR 
rozhodnú  o tom, že takýto informa ný systém 
podlieha osobitnej registrácii. alší postup však 
nie je jasný. Po as posudzovania osobitnej 
registrácie sa totiž osobné údaje nespracúvajú 
a prevádzkovate  aká na jej povolenie. Novela 
však neobsahuje výslovnú výnimku z tohto pra-
vidla, a tak možno len dúfa , že výklad ÚOOÚ  
SR bude aspo  trochu umiernený a ke  sa 
rozhodne preklasifikova  oznamovaciu povin-
nos  na osobitnú registráciu, tak spracúvanie 
u prevádzkovate a nepozastaví. Nepovolenie 
osobitnej registrácie by však jednozna ne 
malo za následok zastavenie spracúvania. 

*Spoplatnená zostáva iba osobitná registrá-
cia a jej zmeny v pôvodnej výške 50 €

*Ruší sa aj ukladanie 
pokút oprávneným osobám a zodpoved-
ným osobám. Sankcie bude možné uloži  len 
prevádzkovate ovi alebo sprostredkovate ovi. 

*Existujúce registrácie 
informa ných systémov sa budú považova  za 
oznámenia informa ných systémov (nový § 77a 
ods. 1)

K ZMENÁM V NOVELE ZÁKONA O OCHRANE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV (II.)



OMNIA CAUSA FIUNT (VŠETKO MÁ SVOJ DÔVOD)



PERLA VZNIKÁ Z BOLESTI

 Touto cestou akujem všetkým, ktorí 13. 
septembra i už osobnou angažovanos ou, 
fyzickou prácou alebo užito nými radami, nie-
ktorí i na úkor svojho vo na, prispeli k odstráne-
niu nebezpe enstva ohrozenia životov, zdravia 
a majetku mnohých osôb, ktoré vzniklo v dôsled-
ku nebezpe ného naklonenia dvoch stromov vo 
vnútrobloku bytového domu na Nálepkovej 23 

(zo zadnej  strany hotela  Javorina). Konkrétne 
našej susede p. Bielikovej, riadite ovi TSM Ing. 
M. Poriezovi, prítomnému personálu hotela, 
pracovníkom TSM, mestskej  polícii a hasi om 
z OR HaZZ.
 Ich nasadenie je o to cennejšie, že situáciu 
riešili po as rozbehnutého pred ženého ví-
kendu, ke  vä šina udí má naplánované 
vo no asové aktivity a úrady nie sú dostupné.

                              Ing. Tomáš Kollár, 
spoluvlastník hotela a správca budovy

PO AKOVANIE



OSLAVY ŠES STORO NICE PREPOZITÚRY

www. katkatours.skwww. katkatours.sk

(na foto hore v avo).

 dp. R. apušíka

 (na foto hore vpravo)

Ing. J. Trstenským
(na 

foto dole)



NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM 2014



Prezentačná, výstavná 
a predajná akcia

č ý
Všetko pre svadbu 
  na jednom mieste!

10:00 - 20:00

Môžete sa tešiť na: 
svadobné a spoločenské účesy |||| vizáž a make-up |||| líčenie kozmetikou mary-kay |||| 
prehliadku svadobných a spoločenských šiat |||| vystúpenie malého komorného 
orchestra |||| vystúpenie folklórneho súboru |||| vystúpenie detského folklórneho 
súboru |||| čepčenie nevesty |||| vystúpenie detských spoločenských tancov |||| ochutnáv-
ku jedál, vín, zákuskov |||| bohatú tombolu |||| predaj svadobných a spoločenských šiat za 
bezkonkurenčné ceny |||| hrá DJ CIFRA 

Svadobné obrúčky, svadobné a spoločenské šaty, pánske obleky, detské šaty, svadobné oznámenia, 
svadobné poháre, svadobné obrúčky, svadobná kolekcia medových výrobkov, kvety, výzdoby, 
obrúsky, sviečky, dekorácie, zákusky, torty, koláče, víno, jedlá studenej a teplej kuchyne, vizáž, účesy 
a mnoho iného.

NIZABEL www.satytrnava.sk, Starohájska 11, Trnava — DAILY-REST www.dailyrest.sk, Nové Mesto nad Váhom — KUKAN www.kukan.eu, 
Malinovského 1250/34, Nové Mesto nad Váhom — KVETY TIMEA www.kvetytimea.sk, Haškova 21, Nové Mesto nad Váhom — 
SM GOLD www.smgold.sk, Trenčianska Turná 778 — KVETINÁRSTVO MORAVSKÉ LIESKOVÉ www.kvetinarstvoz-m.sk, Moravské Lieskové 
415 — JANESY www.janesy.sk, dom služieb, železničná stanica, hájovky, Nové Mesto nad Váhom — KADERNÍCTVO VALÉRIA 
BROKEŠOVÁ M. R. Štefánika 1 (dom služieb) Nové Mesto nad Váhom — AFRODITA www.svadbatrencin.sk, Farská 4, Trenčín — MEDULA 
www.medula.sk, Štetinova 3, Bratislava — ĽUBICA www.svadobnysalonlubica.sk, Staničná 9, Piešťany — BARRIQ www.barriq.sk, J. Kollára 13, 
Nové Mesto nad Váhom — CHANTAL Malinovského 16, Nové Mesto nad Váhom — LIBERTE spol. s r.o. www.liberte.sk, Sladovnícka 28, Trnava 
— DECORE www.decore.sk, Holubyho 2033/9, Nové Mesto nad Váhom — SWEET & COFFEE www.sweetandcoffee.sk, Park J. M. Hurbana, 
Nové Mesto nad Váhom — SVET DEZERTOV www.svetdezertov.sk, Banská 4, Nové Mesto nad Váhom — KATRIN'S www.katrins.sk, 
Malinovského 22, Nové Mesto nad Váhom



N A  R E K O N D I N O M  P O B Y T E

ME - TRADEX

K ú ová služba

všetky autok ú e
zámky a kovania

Ul. 1. mája
a dom služieb

FONTÁNA na Námestí slobody
 traf ika    
 zmenáre  
 drobné dar eky  
 zlatníctvo 
 bistro Me-Kong - ázi jská kuchy a
 terasa s ponukou ázi jských špecialí t
 bankomat

KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL 
UŽ V PREDAJI TU!!!

OSOBNOSTI OKTÓBRA



JEDY OKOLO NÁSVÝSTAVY

Za arovaný  les.

DUO JAMAHA

KYTICA PRE SENIOROV

DIVADIELKO GALÉRIA
ZA AROVANÝ LES

NÁVRATY 
DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM

B. Ondrej-
ková, A. Karnasová a A. Zimányi – Profantová

VŠETKO O ŽENÁCH

KOU ING - NÁJDITE V SEBE SILU!

VE ERNÝ KONCERT

prvý koncert jesenného abo-
nentného cyklu

Aneta Lednická Monika Rahlová
Hana Varmužová

W. A. 
Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Kuhlau, 
C. Chaminade, J. Suk, A. Dvo ák, M. de Falla 
a F. Doppler.

... A VÍNO SA S POÉZIOU SNÚBI



KURZY V OKTÓBRI

PRÁVNA PORAD A KLUBY V OKTÓBRI

BIBLIA NA CESTÁCH

14.10. o 18,00 h - 
21.10. o 18,00 h - 



 

 

beatlemánie

K
IN

O
 P

O
V

A
Ž

A
N

 –
 O

K
T

Ó
B

E
R

 2
0
1
4



Októbrová pozvánka do kina Považan prináša štvoricu  lmov:

Romantický  lm USA  v réžii L. Hallströma a producentmi S. Spielbergom a O. Winfrey trvá 
122 minút a je  MN do 12 rokov.

Dráma R trvá 98 minút a je MN do 12 rokov.

Slovenský rodinný  lm v réžii M. engel Sol anskej s hereckým obsadením: S. Spišák, C. 
Buckingham, J. Bardos, T. Hanák  a i. trvá 97 minút a je MN do 12 rokov.

 Komédia, dráma R, trvá 97 minút a je MN do 12 rokov.

  POZVÁNKA DO KINA



V BRATISLAVE PADALI HVIEZDY, PADALI . . .

K MESIACU ÚCTY K STARŠÍM

NAJMLADŠÍ NAJSTARŠÍM



STRIEBORNÍ GENTLEMANI

Ing. 
J. Trstenský, viceprimátorka mesta PhDr.K. 
Hejbalová i predseda Oblastného výboru SZPB 
J. Hulínek

 Mgr. A. Tobiašovej,

ÚSPECH AKANKY



If you 
re going to  San Francisco...

NIE ABY SI ZABUDOL!



 Slnko za ínalo 
nemilosrdne páli . 
Ustal aj pohyb vetríka 
v konároch stromov. 
Leo, krásny ve ký 
psík, kríženec štajer-
ského duri a,  si bo-
lestne h adal miesto 
pod stromom, kde 
by zložil svoje ubole-
né telo. Rany na tele 
neskuto ne boleli, 

p uzgiere praskali a vytekali. Muchy za ínali okolo 
neho nemilosrdne krúži . Kone ne sa mu podarilo 
uloži  svoje dorá ané telo tak, aby o najmenej 
bolelo. Zatvoril o i a o chví u sa mu pred o ami 
mihali útržky predošlých dní jeho života. 
 Bolo to chaotické a zmätené. Kopance, údery, 
krik a nadávky... Nechápal, o sa deje. Ve  pred-
sa ni  zlé nespravil, nikomu neublížil, verne slú-
žil...Chalanov bolo ve a, úto ili zo všetkých strán. 
A on bol sám, zmätený, vystrašený, zdesený. 
Zrazu sa na neho vyliala kanistra a niekto škrtol 
zápalku. Pohltili ho plamene. Pocítil ešte, ako ho 
niekto mláti ostnatým drôtom. Boles  to bola neo-
písate ná.
 Pud sebazáchovy i v tom obrovskom strachu 
a panike Leovi velil, že musí uteka  pre , o naj-

alej od trýznite ov. Telo pálilo, ale on len utekal. 
Ke  bol pre  z ich doh adu, zvalil sa a snažil sa 
uhasi  svoje horiace telo, znovu utekal, vá al sa, 
utekal a znovu sa vá al. Nevie ako dlho, ani akým 
smerom, ale ke  dobehol k potoku, bol to ako bal-
zam na jeho popálené telo. ahol si do vody a od-
dal sa osudu. Vy erpaný, ubolený, vyhladovaný.
De  sa striedal s nocou a znovu prišiel de . Ukrut-
ná boles  i hlad zvieral Leovi žalúdok. Pomaly sa 
pozbieral a vliekol sa k najbližšej dedine. Ke  
zbadal prvého loveka, chvostík sa mu pomaly od 
radosti pohol. So zvesenou hlavou a s poslednými 
zbytkami dôvery v loveka podišiel bližšie. Zdvihol 
hlavu a uprel na muža svoje prekrásne  jantárové 
o i s nevyslovenou prosbou. Ten však kopancom 
a hnusnou nádavkou „...Prac sa, ty prašivé psis-
ko!", ho odohnal od seba. Leo bolestne zak u al 
a krivkajúc sa pobral alej. Pri alšej bránke mu 
zabuchli pred nosom a všade ho odhá ali. 
           Len ís , nezastavova  sa, ís  stále dopredu. 
Sná  stretnem niekoho, kto sa nado mnou z u-

tuje. Dostal sa až k ceste. Krá al popri jej kraji, 
autá ho obiehali, trúbili. Hlavu zvesenú, pomaly, 
krok za krokom sa ahal nevedno kam. Sily ho 
opúš ali, až sa mu napokon podlomili nohy a zrú-
til sa na krajnici. V kútiku oka sa mu zatrblietali 
slzy...Nevie, ako dlho tam ležal. Za ul len, ako pri 

om zaškrípali brzdy. Už len matne za ul, ako sa 
mu nejaký nežný ženský hlas prihovára. Nevládal 
zdvihnú  hlavu, nevládal ani chvostíkom pohnú . 
Niekto ho preložil opatrne na deku, naložil do auta 
a viezol nevedno kam. Vedomie sa mu zahmlilo... 
 Ke  sa prebral, bol na príjemne chladnom 
mieste, v jeho blízkosti miska s jedlom i vodou 
a chodilo sa na neho pozera  ve a opatrovate ov. 
Potom sa ho nie ie ruky dotýkali a natierali mu 
ve ké, popálené rany na tele. Bolo to príjemné, 
chladilo to. To ko lásky a starostlivosti sa mu ne-
dostalo za celý jeho život. 
 Leo vycítil, že tu mu nehrozí žiadne nebezpe-
ie. Ke  už vládal chodi , tak ho pustili na dvor, 

kde pobehovali aj iní psíkovia. Našiel si medzi 
nimi staru kého jazve íka Vilka a bol mu neroz-
lu ným priate om. Nevzdialil sa od neho ani na 
krok. Ke   Vilko zaostával za svorkou, Leo ho po-
dopieral svojím ve kým  ryšavým ufá ikom, obli-
zoval mu hlávku na znak priate stva a ochra oval 
ho, aby ho pri bujarých hrách nezhodili na zem 
ostatní lenovia svorky.
 V tele tohto ve kého psíka Lea sa skrýva 
ve ké srdce plné lásky a nehy. Srdce plné lásky 
a súcitu s inými psíkmi, ktorí prišli do útulku rovna-
ko utýraní, pozna ení ako on sám. Súcitu, ktorého 
sa mu nedostalo medzi „ u mi"...
                                                                  O ga Á ová

LEO



NOVOMESTSKÁ PISATE SKÁ LEGENDA - TRON



V októbri oslávia svoje životné jubileá BLAHOŽELÁME títo naši spoluob ania:

U V Í T A N I A  A  K R S T Y  V  A U G U S T E

Poézia môjho srdca

Mgr. D. Arbetová

Mária Jane ková, Katarí-
na Godálová a Lukáš Trautenberger,

S VÁLKOM V PIEŠ ANOCH



S M Ú T O N É  P O A K O V A N I A

Qatam Khaled a Daniela Benetinová
Zbyn k erve ák a Lenka Revayová

Štefan Jur o a Mária Fulierová
Radovan Bango a So a Danišová

Štefan Rehák a Jana Kubánová
Juraj Filá ek a Simona Slobodová
Miloš Šedo a Martina Koš álová

Dušan Roman ík a Lenka Besedová   
Milan Dvoran a Alica Škodová 

S O B Á Š E  V  A U G U S T E

Ú M R T I A  V  A U G U S T E

Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne...

   as  plynie, ale  spomienky zostávajú ...

S P O M Í N A M E



... kto v srdci žije, neumiera ...

Kto žil v srdciach tých, ktorých  opustil, ten nezomrel ...

as  plynie, spomienky zostávajú.

Len kyti ku kvetov na hrob Ti môžeme da  a na Teba spomína . 

Hoci si odišiel, niet a medzi  nami, v našich srdciach stále žiješ s nami. 
as plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnú  nikdy nedovolia.

O iam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...



NAŠE DIEV ATÁ NA TURNAJI V BULHARSKU

VK Ferno Frigolog Nové Mesto 
nad Váhom

 Erika 
Rešutíková

Klementína Knezlová

KEDY NA FUTBAL



ŽIA KY VK VÝKONMI NAPODOBNILI JUNIORKY

PRÍPRAVNÝ TURNAJ KADETIEK A JUNIORIEK 
v Uherskom Hradišti 

tradi ný prípravný turnaj kadetiek a junioriek.



ATLETICKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2014

14. – 15. júna kategória dorastu

Marek Kubík

Lucia Beláková
Paulína Vojteková

Lenka Kova ovicová

Anita Stachová
Sabina Barteková

 
Tadeáš Hiadlovský

Tomáš Grajciarik

majstrov-
stvá staršieho žiactva 13. – 14. 
septembra v Nových Zámkoch

Majka 
Šimlovicová

 Peter Hrn ár

Marek Kubík

Emma Zichá ková

Aneta Macejková Lenka 
Kova ovicová 

KEDY NA FUTBAL



Fotogra  e: Mgr. J. Šišovský



Viete, o zachytáva archívna snímka ?

NAŠA  FOTOHÁDANKA

2014
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