Uznesenia
z 23.zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom,
konaného dňa 20.novembra 2018
__________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
uznesením č.352/2018-MsZ
s ch v a ľ u j e
program 23.zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom
konaného dňa 20.novembra 2018 .
uznesením č.353/2018-MsZ
s ch v a ľ u j e
návrhovú komisiu v zložení :
predseda - Mgr. Bača
člen
- MUDr. Mora
člen
- RNDr. Eva Gregušová
uznesením č.354/2018 - MsZ
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ Mesta Nové Mesto nad Váhom, predloženú
hlavným kontrolórom mesta Ing. Milanom Bačom.
uznesením č.355/2018 – MsZ
berie na vedomie
správu z 23.schôdzky MsR, konanej dňa 8.novembra 2018, predloženú prednostom
MsÚ Ing. Dušanom Današom.
uznesením č.356/2018-MsZ
schvaľuje
v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, ako nájom hodný
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predĺženie podnájmu v nebytových priestoroch podnájomcom:
1. Gevis spol. s r.o., Malinovského ul. 886, 916 21 Čachtice, IČO: 36 328 120
na Jánošíkovej ul. 2078 v Novom Meste nad Váhom, nebytové priestory sú v celkovej
výmere 26,04 m², využívané na účel – predaj pekárenských výrobkov a potravín. Cena za
podnájom činí 21,01 €/ m²/rok bez DPH.
Podnájom sa predlžuje na dobu určitú - na 5 rokov za nezmenených podmienok.
2. TFM spol. s r.o., Klčové 2088, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 302 627
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na Ul. Klčové č. 2088 v Novom Meste nad Váhom, nebytové priestory sú v celkovej výmere
104,10 m², využívané na účel – obchodná kancelária. Cena za podnájom činí 56,85
€/ m²/rok bez DPH.
Podnájom sa predlžuje na dobu určitú - na 5 rokov za nezmenených podmienok.
Odôvodnenie:
Mesto Nové Mesto nad Váhom má viacero nevyužitých nebytových priestorov, ktoré sú
ponúkané na priamy prenájom už v niekoľkých etapách, avšak s minimálnym záujmom o ich
prenájom, preto má mesto záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s
doterajšími podnájomcami.
Uvedení podnájomcovia si riadne a včas plnia svoje finančné záväzky vyplývajúce
z podnájmu a pravidelne dodržiavajú predpísané termíny platieb.
Mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta s finančnými prostriedkami získanými z podnájmu
nebytových priestorov, je teda v záujme mesta udržať si doterajších platiacich podnájomcov
i ponúkané služby. Jedná sa o dlhodobých podnájomcov.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred schvaľovaním
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
T: uzatvorenie zmlúv do 31.12.2018
Z: prednosta MsÚ, riaditeľ MsBP
uznesením č.357/2018-MsZ
schvaľuje
v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, ako nájom hodný
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podnájom nebytového priestoru označeného ako č. 2 o výmere 26,64 m2 ( podľa priloženého
situačného nákresu) nachádzajúceho sa na Námestí slobody č. 2/2 Danke Englerovej GEMMA, Beckovská Vieska 113, využívaný na účel podnájmu - predajňa dámskych
odevov, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 5 rokov za cenu podnájmu
155 €/m²/rok bez DPH.
Odôvodnenie:
Danka Englerová - GEMMA užívala v tejto budove nebytové priestory. Počas doby
rekonštrukcie jej boli schválené mestským zastupiteľstvom
náhradné priestory na
Palkovičovej ul. č.2069 s tým, že po rekonštrukcii sa vráti do pôvodne prenajatých
nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 za cenu podnájmu 155 €/m²/rok bez DPH.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred schvaľovaním
podnájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
T: uzatvorenie zmluvy do 30 dní od
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia NP
Z: prednosta MsÚ, riaditeľ MsBP
uznesením č.358/2018-MsZ
schvaľuje
v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, ako nájom hodný
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podnájom nebytového priestoru označeného ako č. 5 o výmere 40 m2 ( podľa priloženého
situačného nákresu) nachádzajúceho sa na Námestí slobody č. 2/2 Martinovi Vyzvárymu Rýchloopravovňa obuvi, využívaný na účel podnájmu - oprava obuvi a brašnárskych
výrobkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 5 rokov za cenu 80 €/m²/rok bez
DPH.
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Odôvodnenie:
Pán Vyzváry má prenajaté nebytové priestory na Námestí slobody 10/11, ktoré mesto
obchodnou verejnou súťažou odpredalo. Pán Vyzváry poskytuje služby obyvateľom mesta,
ktoré v meste neposkytuje nikto iný a mesto má záujem tieto služby zachovať. Priestory,
v ktorých teraz podniká musí uvoľniť.
Náhradné nebytové priestory mu budú poskytnuté ako prípad hodný osobitného zreteľa za
cenu 80 €/m²/rok bez DPH vzhľadom k tomu, že sa nebytové priestory nachádzajú vo dvore.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred
schvaľovaním podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta.
T: uzatvorenie zmluvy do 30 dní od
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia NP
Z: prednosta MsÚ, riaditeľ MsBP
uznesením č.359/2018-MsZ
schvaľuje
v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, ako nájom hodný
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podnájom nebytového priestoru označeného ako č. 6 o výmere 20. m2 ( podľa priloženého
situačného nákresu) nachádzajúceho sa na Námestí slobody č. 2/2 Jolane Homolovej,
využívaný na účel podnájmu – úprava odevov a krajčírstvo, ako prípad hodný osobitného
zreteľa na dobu 5 rokov za cenu 80 €/m²/rok bez DPH.
Odôvodnenie:
Pani Jolana Homolová má prenajaté nebytové priestory na Námestí slobody 10/11, ktoré
mesto obchodnou verejnou súťažou odpredalo. Priestory, v ktorých teraz podniká musí
uvoľniť. Poskytuje služby obyvateľom, ktoré sú žiadané a preto jej budú poskytnuté
náhradné nebytové priestory, ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 80 €/m²/rok bez
DPH vzhľadom k tomu, že sa nebytové priestory nachádzajú vo dvore.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred schvaľovaním
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
T: uzatvorenie zmluvy do 30 dní od
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia NP
Z: prednosta MsÚ, riaditeľ MsBP
uznesením č.360/2018-MsZ
schvaľuje
a) podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a podľa čl.7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, odpredaj nehnuteľností –
pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou spoločnosti LUCAB, s.r.o., Ul. A.
Sládkoviča 8, 971 01 Prievidza a to pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad
Váhom, na Ul. Bzinskej v bývalých „Kasárňach spojovacieho vojska“ zameraných
geometrickým plánom č. 43580718-S-Gs-P-261/2018 zo dňa 11.09.2018 odčlenené
z pôvodnej parcely registra C KN č. 3854/1 a to:
- parcela registra C KN č. 3854/185 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 865 m²,
- parcela registra C KN č. 3854/186 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 269 m²,
- parcela registra C KN č. 3854/187 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m²,
- parcela registra C KN č. 3854/188 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m²,
- parcela registra C KN č. 3854/189 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m²,
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- parcela registra C KN č. 3854/190 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m²
spoločnosti LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8, 971 01 Prievidza za dohodnutú cenu 70 €/m².
Odôvodnenie:
Spoločnosť LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8, 971 01 Prievidza sa stala víťazom obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj stavby súpis. č. 6324 na parc. č. 3854/85 polyfunkčná budova
a pozemku pod budovou parcela registra C KN č. 3854/85 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1249 m² nachádzajúce sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom uznesením č. 31/2014-MsZ zo dňa
24.06.2014 schválilo spôsob prevodu vlastníctva a podmienky obchodnej verejnej súťaže na
predaj budovy a prenájom pozemkov, ktoré mali byť využité na účel vybudovania
infraštruktúry pre stavbu so súpis. č. 6324 na parc. č. 3854/85.
Stavby – parkoviská a spevnené plochy boli skolaudované, preto sa spoločnosti zastavané
pozemky odpredávajú.
T: uzatvorenie zmluvy do 31.01.2019
Z: prednosta MsÚ
b) v zmysle čl.6 bod 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta bezplatné
nadobudnutie – darovaním, časti pozemkov označených v geometrickom pláne č. 43580718S-Gs-P-261/2018 ako diel 20 o výmere 1m² a diel 21 o výmere 2 m², ktoré sa odčleňujú
z parcely 3854/85 vo vlastníctve spoločnosti LUCAB, s.r.o. a pričleňujú sa k parcele 3854/1
do vlastníctva mesta.
Odôvodnenie:
Pri zameraní objektu súpis. č. 6324 vo vlastníctve spoločnosti LUCAB, s.r.o. bolo zistené, že
hranica budovy nie je totožná s hranicou pozemku a preto je v zmysle citovaného
geometrického plánu potrebné previesť časti pozemkov na mesto. Tieto časti pozemkov
spoločnosť LUCAB s.r.o. mestu daruje.
T: uzatvorenie zmluvy do 31.01.2019
Z: prednosta MsÚ
uznesením č.361/2018-MsZ
a) s ch v a ľ u j e
spôsob prevodu 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, ako
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to zámenu pozemkov medzi Mestom Nové
Mesto nad Váhom a Ing. Milošom Makarom, Zelená 885/3, Nové Mesto nad Váhom.
Ing. Miloš Makara, Zelená 885/3, Nové Mesto nad Váhom je vlastníkom nehnuteľnosti
pozemku parcela registra C KN č. 3106/24 orná pôda o výmere 1172 m², k. ú. Nové Mesto
nad Váhom, evidovaný na LV č. 8182, ktorého časť zameraná geometrickým plánom č.
36335924-180-18 zo dňa 16.10.2018 ako parcela registra C KN č. 3106/25 orná pôda
o výmere 221 m² sa zamieňa za pozemok parcela registra C KN č. 3110/2 ostatná plocha
o výmere 221 m², ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely registra C KN č. 3110 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 496 m² vo vlastníctve mesta.
Na časti zamieňajúceho pozemku vo vlastníctve mesta sa nachádza stavba – budova
dopravnej zdravotnej služby súpis. č. 2217 - garáže. Ing. Makara sa zaväzuje, že túto stavbu
na vlastné náklady zbúra a pozemok upraví.
Ani jedna zo zmluvných strán nebude druhej strane nič doplácať, nakoľko výmera a tým aj
hodnota pozemkov je rovnaká.
Odôvodnenie
Ing. Miloš Makara plánuje zarovnať hranicu medzi týmito dvoma parcelami, aby mohol lepšie
využiť svoj pozemok a mesto získa pozemok lepšieho tvaru.
Mesto už dlhšiu dobu plánuje objekt budovy dopravnej zdravotnej služby súpis. č. 2217garáže zbúrať pre jeho schátralosť, využívajú ju bezdomovci a rôzne neprispôsobivé osoby
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na neoprávnené zdržiavanie sa a robenie neporiadku. Opakovane v týchto miestach musela
zasahovať aj polícia.
Z tohto dôvodu je výhodné pre mesto, že Ing. Makara tento objekt zbúra a mestu odovzdá u
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bude zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním
prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
b) u k l a d á
Mestskému úradu Nové Mesto nad Váhom zverejniť zámer prevodu majetku mesta
na úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta po dobu 15 dní. Po lehote zverejnenia
prevodu predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ.
Termín : podľa textu uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
uznesením č.362/2018-MsZ
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena pre stavebníka P.J.P.M., s.r.o. Trenčianska 18, 915
01 Nové Mesto nad Váhom - právo uloženia inžinierskej siete - plynového potrubia
a ochranného pásma v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 237/2018 zo dňa
26.07.2018 na pozemkoch vo vlastníctve mesta:
- parcela registra C KN č. 3302/1 orná pôda o výmere 1724 m² v rozsahu 19 m²,
- parcela registra C KN č. 3302/11 ostatné plochy o výmere 4 m² v rozsahu 4 m²,
- parcela registra C KN č. 3302/12 zastav. plochy a nádvoria o výmere 13 m² v rozsahu 1m²,
- parcela registra C KN č. 5780/7 ostatné plochy o výmere 514 m² v rozsahu 108 m²,
- parcela registra C KN č. 5780/100 ostatné plochy o výmere 21 m² v rozsahu 6 m²,
- parcela registra C KN č. 5780/101 ostatné plochy o výmere 10 m² v rozsahu 1 m²,
- parcela registra C KN č. 5780/41 ostatné plochy o výmere 1616 m² v rozsahu 570m²,
- parcela registra C KN č. 5780/6 zast. plochy nádvoria o výmere 1936 m² v rozsahu 328 m²
v prospech vlastníka inžinierskej siete SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy č.44/b, Bratislava
bezodplatne, nakoľko stavbu realizoval P.J.P.M. v rámci budovania obytného súboru
Tematínska 2. V rámci výstavby previedol do vlastníctva mesta za symbolickú cenu vo
výške 5,88 € pozemky, stavby, komunikácie a verejné osvetlenie v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom č. 256/2017-MsZ zo dňa
12.decembra 2017. Na prevedených pozemkoch bol zrealizovaný plynovod, ktorý investor
potrebuje previesť do vlastníctva SPP- distribúcia, a.s.,
Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch mesta existenciu inžinierskych
sietí na zriadenie a uloženie plynového potrubia na jeho užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy a úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a jeho odstránenie, vrátane vzniku
ochranného pásma v rozsahu vymedzenom GP na dobu neurčitú.
T:uzatvorenie zmluvy do 31.1. 2019
Z : prednosta MsÚ
uznesením č.363/2018-MsZ
s ch v a ľ u j e
v zmysle čl.6 bod 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta bezplatné nadobudnutie
– darovanie pozemku parcela registra C KN č.3301/1 orná pôda o výmere 1051 m²,
evidovaného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 5073, obec: Nové Mesto nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom
od vlastníkov:
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1. MUDr. Lucia Drahovská,
bytom Tematínska 1997/7, Nové Mesto nad Váhom,
spoluvlastnícky podiel 2/16
2. Mgr. Marián Havran a Mgr. Ľubica Havranová, obaja bytom M.R. Štefánika 815/11, Nové
Mesto nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 2/16,
3. Ing. Daniel Durdík a Ing. Jana Durdíková, obaja bytom Sadová 2380/10, Nové Mesto nad
Váhom, spoluvlastnícky podiel 2/16
4. Ing. Vladimír Knapec a MVDr. Slavka Knapcová, obaja bytom Tematínska 2614/30, Nové
Mesto nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 4/16,
5. Ing. Igor Beňačka, bytom Tematínska 2669/36, Nové Mesto nad Váhom, spoluvlastnícky
podiel 1/16,
6. Ing. Natália Beňačková, bytom Tematínska 2669/36, Nové Mesto nad Váhom,
spoluvlastnícky podiel 1/16,
7. Ing. Vladimír Uhlík a Ing. Beata Uhlíková, obaja bytom Tematínska 2652/33, Nové Mesto
nad Váhom, spoluvlastnícky podiel 2/16,
8. Juraj Bušo, bytom Tematínska 2670/32, Nové Mesto nad Váhom, spoluvlastnícky podiel
1/16,
9. Ing. Nina Bušová Kovačovicová, bytom Tematínska 2670/32, Nové Mesto nad Váhom,
spoluvlastnícky podiel 1/16.
Pozemok mesto potrebuje na vybudovanie komunikačného prepojenia Ulíc TematínskaČachtická.
T:uzatvorenie darovacej zmluvy do 31.1. 2019
Z : prednosta MsÚ
uznesením č.364/2018-MsZ
ruší
uznesenie č. 284/2018– MsZ zo dňa 6. marca 2018, ktorým schválilo mestské
zastupiteľstvo prevod vlastníctva na základe obchodnej verejnej súťaže odpredaj:
Skladu bez súpisného čísla - jeho nadzemnej oceľovej konštrukcie
postaveného na parcele registra C KN č. 3854/132 nachádzajúceho sa v bývalých „
Kasárňach spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul. v Novom Meste nad Váhom.
Odôvodnenie :
Uznesenie sa ruší z dôvodu toho, že TSM Nové Mesto nad Váhom prejavili záujem využiť
tento objekt pre vlastné účely, na uskladnenie rôzneho druhu materiálu.
uznesením č.365/2018-MsZ
ruší
uznesenie č. 285/2018– MsZ zo dňa 6. marca 2018, ktorým schválilo mestské
zastupiteľstvo prevod vlastníctva na základe obchodnej verejnej súťaže odpredaj:
Skladu súpis. č. 6338 - jeho nadzemnej oceľovej konštrukcie
postaveného na parcele registra C KN č. 3854/99 nachádzajúceho sa v bývalých „
Kasárňach spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul. v Novom Meste nad Váhom.
Odôvodnenie:
Toto uznesenie sa ruší z dôvodu toho, že TSM Nové Mesto nad Váhom prejavili záujem
využiť aj tento objekt pre vlastné účely, na uskladnenie rôzneho druhu materiálu.
uznesením č.366/2018-MsZ
ruší
uznesenie č. 277/2018–MsZ zo dňa 6. marca 2018, ktorým mestské zastupiteľstvo
schválilo bezplatné nadobudnutie pozemku parcela registra C KN č. 2763 zastavané plochy
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a nádvoria o výmere 631 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom evidovaný na LV č. 982 od MUDr.
Miry Hrúzovej a Prof. Dr. Tomasa Läwingera.
Odôvodnenie:
Uznesenie sa ruší z dôvodu, že vlastníci pozemku pôvodný návrh na bezplatné darovanie
mestu zrušili.
uznesením č.367/2018-MsZ
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností - skladov v areáli bývalých vojenských skladov na Železničnej ul. v Novom
Meste nad Váhom evidované Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym
odborom na LV 3160, ktorá bola úspešná. Do konca lehoty na predkladanie návrhov bol
vyhlasovateľovi predložený jeden súťažný návrh.
Úspešným navrhovateľom na stavbu s porad. č. 3 – sklad bez súpis. čísla na parc. č.
2449/25 a pozemok parcela registra C KN č. 2449/25 zast. pl. o výmere 903 m² sa stala
spoločnosť R-progres, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom s navrhovanou cenou 100 000,- €.
b) s ch v a ľ u j e
podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj zostávajúcich
nehnuteľností skladov v areáli bývalých vojenských skladov na Železničnej ul. v Novom
Meste nad Váhom za rovnakých podmienok:
Stavba – sklad súpis. č. 6295 na parc. č. 2449/98, pozemok parc. č. 2449/98 zast.pl.
o výmere 936 m²
2. Stavba – sklad súpis. č. 6286 na parc. č. 2449/89, pozemok parc. č. 2449/89 zast.pl.
o výmere 928 m²
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Termín vyhlásenia OVS do : 31.01.2019
Z : prednosta MsÚ
uznesením č.368/2018-MsZ
a) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností - bytov v bytovom dome súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. v Novom
Meste nad Váhom postaveného na parcele registra C KN č. 4055/2 a pozemok pod budovou
parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 441 m²,
nachádzajúce sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom. Do konca lehoty na predkladanie návrhov
boli vyhlasovateľovi predložené tri súťažné návrhy.
Úspešným navrhovateľom na byt č. 17 sa stal Ing. Boris Grznár a manželka, bytom Nové
Mesto nad Váhom s navrhovanou cenou 53 110,-€.
b) s ch v a ľ u j e
podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj zostávajúcich bytov
v bytovom dome súpis. č. 332, vchod č. 18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom,
postaveného na parcele registra C KN č. 4055/2 a pozemok pod budovou parcela registra C
KN č. 4055/2 zastavané plochy a nádvoria za rovnakých podmienok, ako boli schválené
v predchádzajúcom kole. Jedná sa o byty:
-

byt č. 2 na I. NP, trojizbový
byt č. 5 na I. NP, trojizbový
byt č. 8 na II. NP, trojizbový.
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Termín vyhlásenia OVS do : 31.01.2019
Z : prednosta MsÚ
uznesením č.369/2018-MsZ
berie na vedomie
informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností - domu so súpis. č. 54 na Gábrišovej ul. v Novom Meste nad Váhom
postaveného na parcele registra C KN č. 146 zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2
a parcela register C KN č. 147 záhrada o výmere 314 m2, k. ú. Nové Mesto nad Váhom.
Do konca lehoty na predkladanie návrhov bol vyhlasovateľovi predložený jeden súťažný
návrh.
Úspešným navrhovateľom sa stala p. Petronela Porubská, bytom Beckovská Vieska
s navrhovanou cenou 77 000,-€.
uznesením č.370/2018-MsZ
a) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/ 2018 – 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,
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.371/2018-MsZ
a) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/ 2018 –
O oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia 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
uznesením č.372/2018-MsZ
a) s ch v a ľ u j e
Program odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 –
2020,
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b) u k l a d á
zabezpečiť zverejnenie POH do 30 dní od jeho schválenia na webovej stránke mesta.
Termín : dľa textu
Zodpovedný : prednosta MsÚ
uznesením č.373/2018-MsZ
s ch v a ľ u j e
3.zmenu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2018 podľa
predloženého návrhu, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú vo výške 19 954 045 €.
uznesením č.374/2018-MsZ
a) s c h v a ľ u j e
Programový rozpočet mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2019 - 2021 podľa
predloženého návrhu, kde celkové príjmy a výdavky pre rok 2019 predstavujú čiastku
21 992 623 €,
b) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra mesta.
uznesením č.375/2018-MsZ
a) s ch v a ľ u j e
návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2019,
b) u k l a d á
predložiť poslancom MsZ vyhodnotenie plánu činnosti za rok 2019.
Termín : 2/2020
Zodpovedný : hlavný kontrolór mesta

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

Nové Mesto nad Váhom, dňa 20.novembra 2018
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