
Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom________________________                                                                                                                           
Dňa 22. 2. 2022 

  

P o z v á n k a 
 

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6. 9. 1990 v znení jeho 
neskorších zmien a doplnkov zvolávam 20. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad 
Váhom, ktoré sa uskutoční 
 
 

                                      dňa 1. marca 2022 (utorok) o 14.00 hod.  
 
 
 
v zasadacej miestnosti MsZ,  Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom, s dodržaním 
povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 
 
 
Program: 
 
 

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 
programu  

2. Voľba návrhovej komisie  
3. Zloženie sľubu poslanca 
4. Kontrola uznesení  MsZ  
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Dočasná stavba rýchleho občerstvenia v areáli Zelená voda 
7. Správa o hospodárení s Poplatkom za rozvoj za rok 2021  
8. VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 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  

9. Súhlas/nesúhlas mesta so zaradením Súkromnej materskej školy, 
Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl  

10. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2021  
11. Plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022  
12. Návrh kandidáta na podpredsedu a člena Komisie financií a správy 

majetku mesta  
13. Vyhodnotenie činnosti stálych komisií MsZ a výborov mestských častí za 

rok 2021  
14. Informácia o vybavení petícií v roku 2021  
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15. Odpovede na pripomienky poslancov  
16. Rôzne 
17. Záver 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 
 
 
 
 

 
Materiál k bodu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 
Co: poslanci MsZ, P, ZP1, ZP2, Pr, HK, Ša, Pe, He, Tr, Bl, Ma 
riaditelia: MsBP, s.r.o., TSM, SÚS, MsP, ZPS, MsKS 

 

Táto pozvánka je zároveň ospravedlnením na pracovisku v zmysle §136 Zákonníka 
práce z titulu výkonu verejnej funkcie. 

 


