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U z n e s e n i a 
 

zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom,  

konaného dňa 18. februára 2021 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
  
 uznesením č. 287/2021-MsZ 
 
 s c h v a ľ u j e 
 

program 04. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto 
nad Váhom konaného dňa 18. februára 2021 
 
 

uznesením č. 288/2021-MsZ 

s c h v a ľ u j e 
 

návrhovú komisiu v zložení: 
 

predseda – Mudr. Marián Mora    
člen      -  Ing. Tomáš Urminský            
člen  -  Viera Nemšáková        

 
 

uznesením č. 289/2021-MsZ 
 

  s c h v a ľ u j e 
 

            predĺženie podnájmu nebytových priestorov § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 8 bod 1 písmeno c) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta  Nové Mesto nad Váhom spoločnosti Ako zachrániť život 
s.r.o., so sídlom Ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 53065131 (ďalej len 
„žiadateľ“), ktorá mala schválený podnájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na 
Námestí slobody v budove súpis. č. 1/1, postavenej na pozemku  parcela registra C KN č. 
4410 zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nové Mesto nad Váhom do 5.3.2021.  

Podnájom nebytových priestorov na prízemí budovy súpis. č. 1/1, o výmere  185,90 m2 a 
priestory na I. poschodí – 1 kancelária a 2 sociálne zriadenia, chodba spolu o výmere 83,90 
sa  predlžuje za symbolické 1 euro na obdobie platnosti zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi 
žiadateľom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, na plnenie úloh rozšírenia 
mobilných odberových miest v našom meste s tým, že podnájomca bude hradiť všetky náklady 
spojené s užívaním priestorov. Podnájomnú zmluvu uzatvorí Mestský bytový podnik s.r.o. 
Nové Mesto nad Váhom. Podmienkou predĺženia nájomnej zmluvy bude uplatnenie opcie na 
poskytovanie služieb testovania AG testami na predĺženie zmluvy s MZ SR na obdobie do 
30.6.2021. 
 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Spoločnosť  Ako zachrániť život s.r.o., so sídlom Ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom, IČO: 53065131 si nebytové priestory prenajala za účelom zriadenia a prevádzkovania 
mobilného odberového miesta na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a 
následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom 
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antigénového testu (ďalej len „MOM“). S MZ SR má uzatvorenú zmluvu (zverejnená 
26.1.2021) na obdobie do 31.3. 2021. Žiadateľ má právo uplatniť opciu na poskytovanie 
služieb testovania AG testami na predĺženie zmluvy s MZ SR na obdobie do 30.6.2021. 

Žiadateľ prevádzkuje MOM od 28.12.2020 v uvedených priestoroch. Od 26.1.2021 je táto 
služba hradená na základe zmluvy MZ SR. 

Dôležitosť zriadenia a prevádzkovania MOM nie je potrebné v súčasnej dobe vysvetľovať. 
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa navrhuje predĺžiť podnájom nebytových 
priestorov za symbolické 1 euro  a predĺženie podnájmu posúdiť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.                                                       

Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred  schvaľovaním  
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  

 

Termín: uzatvorenie zmluvy do 01.03.2021 
                                                                              Zodpovedný: prednosta MsÚ                         

 
 

           uznesením č. 290/2021-MsZ 
                                                                                                                                                                                      

            r u š í      

           uznesenie č. 282/2020-MsZ zo dňa 08.12.2020, ktorým bola vyhlásená voľba hlavného 
kontrolóra na deň 23.02.2021 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom.  

            u k l a d á  

            povinnosť oboznámiť verejnosť a záujemcov o zrušení voľby hlavného kontrolóra 
a vykonať všetky potrebné administratívne úkony. 

   

                                                                                              Termín: ihneď 
                                                                              Zodpovedný: prednosta MsÚ                         

                                                                                      
 
                                                                                                                         

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

                                                      primátor mesta       
 
 
                            
 
                                                                        


