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U z n e s e n i a   

 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom,  

konaného dňa 07. júla 2020 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
  
 uznesením č. 215/2020-MsZ 
 
 s ch v a ľ u j e 
 

program 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom 
konaného dňa 07. júla 2020. 
 
 

uznesením č. 216/2020-MsZ 

s ch v a ľ u j e 
 

návrhovú komisiu v zložení: 
 

predseda   -  Ing. Miroslav Vidlička  
člen           -  Ing. Eva Ružičková 
člen           -  Mgr. Ján Vojtek 

 
uznesením č. 217/2020-MsZ 

 
 b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 informáciu o plnení uznesení MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, predloženú hlavným 
kontrolórom mesta Ing. Milanom Bačom. 
 
  

uznesením č. 218/2020–MsZ 
 
 b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 správu z 9. schôdzky MsR, konanej dňa 25. júna 2020, predloženú prednostom MsÚ 
Ing. Dušanom Današom. 
  

 
uznesením č. 219/2020-MsZ 

 
            s c h v a ľ u j e 
 
v zmysle § 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, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov - predĺženie podnájmu a zámenu nebytových priestorov v Dome 
služieb  na  Ul. M. R. Štefánika 811/1 na 2. poschodí o výmere 60,72 m² ( dve miestnosti ) za 
priestory po firme YVETT miestnosť o výmere 35,95 m² a miestnosť o výmere 32,75 m² a 
priestory po firme GALAX o výmere 36,33 m² Kresťanskému centru o. z., 916 31 Nová Ves 
nad Váhom 155, za cenu 25 €/m²/rok bez DPH na účel: klubová činnosť na dobu 5 rokov za 
nezmenených podmienok.    
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Odôvodnenie osobitného zreteľa:                                                                                                                                                                                                       

Jedná sa o neziskovú organizáciu, ktorá svojou činnosťou organizuje rôzne záujmové 
programy, prednášky, letné tábory a ďalšie aktivity určené pre ľudí každej vekovej kategórie 
s dôrazom na rozvoj morálnych hodnôt a zdravej funkčnej rodiny. V spolupráci s rôznymi 
organizáciami organizujú v našom regióne pre študentov stredných škôl prednášky a koncerty 
s protidrogovou tematikou, s problematikou AIDS a holokaustu. Každá ich aktivita je 
neziskového charakteru. 
Mesto Nové Mesto nad Váhom má záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s 
doterajším podnájomcom. Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov 
má vyrovnané, platby uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Je v záujme mesta udržať si doterajších platiacich podnájomcov. Jedná sa o dlhodobého 
podnájomcu.  

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

                                                                                Termín: uzatvorenie zmluvy do 31.08.2020 
                                                                         Zodpovedný: prednosta MsÚ, riaditeľ MsBP 

 
uznesením č. 220/2020-MsZ 

 
s c h v a ľ u j e 

 

prevod vlastníctva podľa 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a podľa čl.7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom  MsZ  rozhoduje  trojpätinovou  väčšinou  všetkých poslancov 
a to pozemku  nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul. Banskej v areáli 
bývalých vojenských skladov, zameraného  Geometrickým plánom č. 42/2020 zo dňa 
08.02.2020, ako parcela registra C KN č. 2449/170 o výmere 737 m² spoločnosti  Fi-meat, 
s.r.o., 913 07 Trenčianske Bohuslavice 282, IČO: 46 826 998, za cenu 35 €/m², čo činí 25.795 
€. 
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 200/2020-MsZ zo dňa 26. mája 2020, ako prevod majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa:                                                                                                                                                                               

           Pozemok sa odpredáva za účelom  výstavby príjazdovej komunikácie a parkovacích plôch  
k budovám na pozemkoch parcela registra C KN č. 2449/93 a č. 2449/94, ktoré sú vo 
vlastníctve vyššie uvedenej spoločnosti, ktorá ich nadobudla ako víťaz obchodnej verejnej 
súťaže.  

         Pozemok bude slúžiť na vybudovanie parkovacích státí, ktoré potrebuje na zabezpečenie 
prevádzky a funkčnosti objektov v jeho vlastníctve, jedná sa o priľahlý pozemok, ktorý bude 
slúžiť výlučne pre vlastníka budov. 

         Mesto Nové Mesto nad Váhom sa zaviazalo vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, že pokiaľ 
vlastník objektu požiada o odpredaj časti priľahlého pozemku a Mestské zastupiteľstvo mu 
odpredaj schváli, cena takto predávaného pozemku bude 35 €/m². Z tohto dôvodu navrhujeme 
odpredať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa za uvedenú cenu t .j. 35 €/m². 

          

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

 

                                                                                Termín: uzatvorenie zmluvy do 30.09.2020 
                                                                                                  Zodpovedný: prednosta MsÚ 
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                         uznesením č. 221/2020-MsZ 

           s c h v a ľ u j e 
 

         podľa  § 9 ods. 2 písm. a)  a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a podľa čl.7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ako spôsob 
prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové 
Mesto nad Váhom, na Ul. M. R. Štefánika zameraného Geometrickým plánom č. 43580718-
S-Gs-F-369/2017, ako časti parcely registra C KN č. 4542/1  ostatné plochy, označené  ako: 

        - diel 1 o výmere 203 m², ktorý sa pričleňuje k parcele č. 4542/5 zastavané plochy a nádvoria 
a 

        - diel 2 o výmere 4 m², ktorý sa pričleňuje k parcele č. 4542/2 zastavané plochy a nádvoria, 
         pani MUDr. Vilme Šorfovej, bytom Nové Mesto nad Váhom za cenu 100 €/m², čo činí 20 700 

€. 
Cena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 151/2020 zo dňa 18.6.2020 vypracovaným 
znalcom  Ing. Igorom Ištokom. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

MUDr. Šorfová je vlastníckou stavby Zdravotnícke zariadenie súpis. č. 2448. Predložila 
žiadosť o odkúpenie hore uvedeného pozemku, ktorú zdôvodnila potrebou vytvorenia 
priestoru pre rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta a regiónu,  
t. z. rozšírenie jestvujúceho zdravotníckeho zariadenia ( aktuálne sa v objekte nachádza kožná 
ambulancia a lekáreň Vo vilke) a oplotením by chránila objekt pred vandalmi. 

Rozšírenie priestoru zlepší a rozšíri štruktúru poskytovaných zdravotníckych služieb v tejto 
lokalite mesta, preto sa navrhuje schváliť tento spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku mesta ako spôsob prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  

 

uznesením č. 222/2020-MsZ 
             
           s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta pre spoločnosť  Pod 
Kamennou, s.r.o., so sídlom Palackého 3477, 911 01 Trenčín v prospech spoločnosti TVK 
a.s., Trenčín s právom uloženia  inžinierskej siete -  vodovodu a kanalizácie, ochranného 
pásma v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 36335924-011-20 zo dňa  20.01.2020 
vyhotoveným Súkromnou Geodéziou Trenčín, Ing. Matejom Forgáčom, úradne overeným Ing. 
Ľubicou Balažovičovou  dňa 05.02.2020 pod č. G1-59/2020 na  pozemkoch vo vlastníctve 
mesta: 

- parcela registra C KN č. 3303 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m², LV č.3160 
- rozsah vecného bremena označený ako diel 2 v rozsahu 35 m² ( voda, kanalizácia),  
- rozsah vecného bremena označený ako diel 3 v rozsahu 12 m² (voda, kanalizácia), 

- parcela registra C KN č. 3626/148 ostatná plocha o výmere 5451m², LV č. 3160 
-  rozsah vecného bremena označený ako diel 4 v rozsahu 259 m² (voda, kanalizácia), 

-   parcela  registra C KN č. 3626/2 ostatná plocha o výmere 74 042 m²,  LV 7605 
 -      rozsah vecného bremena označený ako diel 5 v rozsahu 19 m² (voda, kanalizácia), 
 -      rozsah vecného bremena označený ako diel 6 v rozsahu 14 m² (voda, kanalizácia),  

-   parcela registra C KN č. 5202 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9590 m², LV č.3160 
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 -       rozsah vecného bremena označený ako diel 8 v rozsahu 22 m² (voda), 
 -       rozsah vecného bremena označený ako diel 9 v rozsahu 17 m² (voda). 

Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti so stavbou žiadateľa „Obytná zóna „Pod Kamennou“ 
Nové Mesto nad Váhom“. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného, ako vlastníka 
pozemkov, strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne existenciu inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, ich ochranných pásiem, údržbu, 
prevádzku a rekonštrukciu týchto sietí a strpieť právo vstupu, prechodu a prejazdu za účelom 
údržby a opravy inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie v rozsahu vyznačenom v GP na 
dobu neurčitú. 

Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za jednorazovú úhradu vo výške 7530,72 €.  

                                         
                                                                                      Termín: uzatvorenie zmluvy do 30.09.2020 

                                                                                                  Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 

uznesením č. 223/2020-MsZ 
             
           s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta pre spoločnosť  Pod 
Kamennou, s.r.o., so sídlom Palackého 3477, 911 01 Trenčín v prospech spoločnosti  SPP- 
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava s právom  uloženia  inžinierskej siete  -  plynu, 
ochranného pásma v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 36335924-011-20 zo dňa  
20.01.2020 vyhotoveným Súkromnou Geodéziou Trenčín, Ing. Matejom Forgáčom, úradne 
overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou  dňa 05.02.2020 pod č. G1-59/2020 na  pozemkoch vo 
vlastníctve mesta: 
- parcela registra C KN č. 3303 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m², LV č.3160 

- rozsah vecného bremena označený ako diel 1 v rozsahu 1 m²,  
- rozsah vecného bremena označený ako diel 2 v rozsahu 35 m², 

-   parcela  registra C KN č. 3626/2 ostatná plocha o výmere 74 042 m²,  LV 7605 
 -      rozsah vecného bremena označený ako diel 6 v rozsahu 14 m², 
 -      rozsah vecného bremena označený ako diel 7 v rozsahu 11 m², 

 -   parcela registra C KN č. 5202 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9590 m², LV č.3160 
 -       rozsah vecného bremena označený ako diel 9 v rozsahu 17 m², 
 -       rozsah vecného bremena označený ako diel 10 v rozsahu 8 m² . 

Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti so stavbou žiadateľa „Obytná zóna „Pod Kamennou“ 
Nové Mesto nad Váhom“. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného, ako vlastníka 
pozemkov, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach umiestnenie a prevádzku plynovodu, 
vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu v rozsahu 
vyznačenom v GP na dobu neurčitú. 

Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za jednorazovú úhradu vo výške 1539,28 €.  
 
                                                                                      Termín: uzatvorenie zmluvy do 30.09.2020 

                                                                                                  Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 

            uznesením č. 224/2020-MsZ 
 

           s c h v a ľ u j e 
 

         nadobudnutie pozemku do vlastníctva mesta podľa čl. 6 bod 1 písm. a) Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta pozemku parcela registra C KN č. 5780/145 orná pôda  o výmere 1328 m², 
ktorý je vytvorený z dielu 1 o výmere 665 m2, ktorý sa odčleňuje z pôvodnej parcely registra  
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E KN č. 1283/1 a z dielu 2 o výmere 663 m2, ktorý sa odčleňuje z pôvodnej parcely registra  E 
KN č. 1286/1, nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom zameraného Geometrickým 
plánom č.314/2020 zo dňa  23.06.2020 vyhotoveným  GEOSTA Nové Mesto nad Váhom, Ing. 
Radovanom Stachom od vlastníčky Ing. Dagmar Andilovej, Bratislava  za dohodnutú cenu 50 
€/m². 

Odôvodnenie: 

Uvedený pozemok je potrebný na vybudovanie investičnej akcie prepojovacej komunikácie Ul. 
Tematiska a Ul. Nová za účelom zlepšenia dopravnej situácie v tejto časti mesta. 
Bez majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod budúcou komunikáciou nie je možné 
vypracovať projektovú dokumentáciu a získať právoplatné stavebné a vodoprávne povolenie. 
Cena pozemku vo výške  50 €/m² bola predrokovaná s vlastníčkou pozemku, ktorá s nižšou 
cenou nechcela súhlasiť. 

 
                                                                                      Termín: uzatvorenie zmluvy do 30.09.2020 

                                                                                                  Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
 
            uznesením č. 225/2020-MsZ 
 

s c h v a ľ u j e 
 

v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 8  
bodu 1 písmena c) – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom  zámer 
prenajať pozemky vo vlastníctve mesta spoločnosti Property Real s.r.o., Astrova 2/A, 821 01 
Bratislava, IČO: 44 304 404, vytvorené Geometrickým plánom č. 36335924-262-19 
a označené ako parcely registra C KN: 

č. 3105/4 o výmere 73 m², č. 3105/5 o výmere 9 m², č. 3105/6 o výmere 9 m², č. 3105/7 
o výmere 41 m², č. 3112/14 o výmere 36 m², č. 3112/15 o výmere 374 m², č. 3112/16 o výmere 
384 m², č. 3112/17 o výmere 44 m²,  č. 3112/18 o výmere 60 m²,  č. 3112/19 o výmere 60 m²,  
č. 3114/2 o výmere 1188 m²,  č. 3114/3 o výmere 29 m²,  č. 3114/4 o výmere 42 m²,  č. 3114/5 
o výmere 88 m², č. 3112/20 o výmere 106 m² a č. 3115/2 o výmere 3 m², k. ú. Nové Mesto nad 
Váhom za cenu 3,50 €/m²/rok, stanovenú znaleckým posudkom Ing. Igora Ištoka, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, ma dobu určitú - počas doby výstavby realizácie stavieb. 

O d ô v o d n e n i e: 

Pozemky sa prenajímajú spoločnosti Property Real s.r.o., ktorá plánuje realizovať výstavbu 
Obytnej zóny Trinitis. V rámci svojho investičného zámeru vykonajú rekonštrukciu a rozšírenie 
miestnej komunikácie a chodníkov na Ul. kpt. Nálepku, pred Základnou školou, vybudujú 
parkovacie miesta a chodník na Ul. M. R. Štefánika a zrealizujú rekonštrukciu verejného 
osvetlenia na prenajímaných pozemkoch. V rámci realizácie investičného zámeru 
zrekonštruujú Ul. kpt. Nálepku od kruhového objazdu po križovatku Ul. M. R. Štefánika v celej 
dĺžke. Zámer prenájmu sa schvaľuje na dobu určitú, počas doby výstavby, za cenu nájmu 3,50 
€/m²/rok určenú znaleckým posudkom. Keďže sa jedná o rekonštrukciu objektov vo vlastníctve 
mesta, zámer prenájmu bude schvaľovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bude zverejnený na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
nájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.            
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           uznesením č. 226/2020-MsZ 
 

s c h v a ľ u j e 
 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a)  a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a podľa čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta spôsob prevodu 
majetku mesta,  ako prípad hodný osobitného zreteľa -  odpredaj objektu súpis. č. 2217 -
budova dopravnej zdravotnej služby a pozemku pod stavbou parcela registra CKN č. 3110 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 496 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom spoločnosti 
Property Real s.r.o., Astrova 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 44 304 404, za cenu 45 000 €, 
určenú znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Igorom Ištokom. 

O d ô v o d n e n i e: 

Odpredávaný objekt je v zlom technickom stave, pre mesto neupotrebiteľný, zdržujú sa v ňom 
neprispôsobivé osoby a už viac krát bolo poukazované zo strany občanov, že je potrebné túto 
situáciu riešiť. Opakovane v týchto miestach musela zasahovať aj polícia. Mesto budovu 
nadobudlo od NsP Nové Mesto nad Váhom už ako značne schátralý objekt a  dlhodobo sa 
uvažovalo o jeho odstránení. Spoločnosť Property Real s.r.o. zabezpečuje realizáciu výstavby 
na pozemkoch, ktoré priamo susedia s týmto objektom. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 
361/2018- MsZ  zo  dňa 20. novembra 2018 schválilo spôsob prevodu vlastníctva  ako prevod 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a  to zámenu pozemkov medzi Mestom 
Nové Mesto nad Váhom a Ing. Milošom Makarom, Zelená 885/3, Nové Mesto nad Váhom. Ing. 
Miloš Makara, je  jedným z vlastníkom  susedných pozemkov  a mal záujem časť svojho 
pozemku  zameniť tak, že  stavbu mesta na vlastné náklady zbúra a pozemok upraví. MsR 
následne neodporučila  zámenu a navrhla, aby sa objekt odpredal. K realizácii tohto uznesenia 
neprišlo. Výstavbu na jeho pozemku, aj na pozemkoch susedných vlastníkov bude 
zabezpečovať spoločnosť PROPERTY REAL s.r.o. Spoločnosť PROPERTY REAL s.r.o. má 
záujem budovu zbúrať a  v  rámci svojho investičného zámeru na ňom vybuduje verejnú  
komunikáciu, v súlade s územným plánom mesta, ktorú po ukončení výstavby ponúkne mestu 
za symbolickú cenu spolu s pozemkom pod ňou. 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  

 
uznesením č. 227/2020-MsZ 

 
r u š í  
 

uznesenie č. 361/2018- MsZ  zo  dňa 20. novembra 2018, ktorým  schválilo spôsob prevodu 
vlastníctva  ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a  to zámenu 
pozemkov medzi mestom Nové Mesto nad Váhom a Ing. Milošom Makarom, Zelená 885/3, 
Nové Mesto nad Váhom.  
 
            uznesením č. 228/2020-MsZ 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

uloženie inžinierskych sietí spoločnosti Property Real s.r.o., Astrova 2/A, 821 01 Bratislava, 
IČO: 44 304 404, do pozemkov vo vlastníctve mesta  parciel registra C KN  č. 3105/1, č. 
3112/1, č. 3112/2, č. 3112/10 a č. 3114, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, podľa predbežného GP 
č. 36335924-262-19, vo  vyznačenom rozsahu podľa jednotlivých dielov:  

Diel číslo 1:  Verejné osvetlenie 
Diel číslo 2:  Verejné osvetlenie 
Diel číslo 3:  Verejné osvetlenie 
Diel číslo 4:  Kanalizácia 
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Diel číslo 5:  Ver. osvet.  (135m2) + STL plynovod  (75m2) +  vodovod  (60m2) 
Diel číslo 6:  Verejné osvetlenie 
Diel číslo 7:  STL plynovod 
Diel číslo 8:  Kanalizácia  
Diel číslo 9:  Kanalizácia  
Diel číslo 10:  Verejné osvetlenie 
Diel číslo 11:  Verejné osvetlenie 
Diel číslo 12:  Verejné osvetlenie 
 
Celková plocha označených dielov na uloženie inžinierskych sietí je 725 m². Po ukončení 
výstavby spoločnosť požiada o zriadenie vecného bremena za odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom. 
 

uznesením č. 229/2020-MsZ 
 
s c h v a ľ u j e 
 

výrub drevín spoločnosti Property Real s.r.o., Astrova 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 44 304 404, 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 3112/1, 3112/2, 3112/10, 
3112/12, k. ú. Nové Mesto nad Váhom.  V rámci konania o  povoľovaní výrubu drevín bude 
určená primeraná náhradná výsadba. 

 
uznesením č. 230/2020-MsZ 
 

a) s c h v a ľ  u j e 

Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2010 o spôsobe 
prideľovania nájomných bytov 

 

b) u k l a d á  

zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 
dobu 15 dní  

 
 

Termín: podľa textu uznesenia  
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 

           uznesením č. 231/2020-MsZ 
 

a)  s ch v a ľ u j e  
 
 

Dodatok č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 – trhový poriadok pre 
príležitostné trhy 

 

b) u k l a d á  

zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 
dobu 15 dní  

 
 

Termín: podľa textu uznesenia  
Zodpovedný: prednosta MsÚ 
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           uznesením č. 232/2020-MsZ 
 

p r e r o k o v a l o  
 
Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom 
k 31.12.2019 
 

a)  k o n š t a t u j e, že: 

• Mesto splnilo príjmy spolu vo výške 20 323 037 €, čo je 100 % z ročného rozpočtu 
a výdavky čerpalo spolu vo výške  18 688 747 €, čo je 92 % z ročného rozpočtu. 

 

• Technické služby mesta  splnili výnosy vo výške 6 615 394   €, čo je  125 % z ročného 
rozpočtu a náklady čerpali vo výške 5 234 131  €, čo je 99  % z ročného rozpočtu.  

 

• Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške 607 712 € na  99 % z ročného rozpočtu  
a náklady čerpalo vo výške  602 331 €, čo je 98 % z ročného rozpočtu.  

 

b)   s c h v a ľ u j e    

- záverečný  účet hospodárenia mesta: 
Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:                     19 762 522,27 € 

      Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:                  18 219 526,33 €   

  Prebytok bežného a kapitálového  rozpočtu                 1  542 995,94 €  

  Vylúčenie:   

  - nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne               - 152 763,18 € 

  - zostatok na fonde opráv                                 - 40 830,66 € 

 

Upravený  prebytok bežného a kapitálového rozpočtu               1 349 402,10 €   

       

  Rozdiel príjmových  a výd. finančných operácií                              91 293,48 € 

 

 Spolu                                                                         1  440 695,58 € 

 

Prebytok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 pís. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 
1 349 402,10 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Zostatok finančných operácií v sume 91 293,48 € podľa § 15 ods.1 pís. c) zák. č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 
1 440 695,58 €. 

c)   celoročné hospodárenie   s c h v a ľ u j e   bez výhrad 

d)  berie na vedomie správu nezávislého audítora  

e)  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  
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           uznesením č. 233/2020-MsZ 
 
             

a) s c h v a ľ  u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2020 o zákaze predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo zákazu predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Nové Mesto nad Váhom 

b) u k l a d á  

zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 
dobu 15 dní  

 
 

Termín: podľa textu uznesenia  
Zodpovedný: prednosta MsÚ 

  

 

 

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

          primátor mesta 

 

 

 

 

 


