Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad
Váhom, konaného dňa 10.decembra 2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : MUDr. Matej Bielik, Bc. Miroslav Vidlička
Prizvaní : Ing. Ivan Sadovský – predseda MsVK, riaditelia mestských organizácií
pracovníci MsÚ, prednosta SÚS, veliteľ MsP
Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského
zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu primátora mesta
4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
5. Príhovor primátora mesta
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
9. Informácia o poverení zastupovaním primátora mesta , určenie ich platov
10. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
11. Zriadenie komisií MsZ, predsedov, podpredsedov z poslancov MsZ a členov komisií
z poslancov MsZ a odborníkov z príslušných oblastí
12. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom
zriadení
14. Rozdelenie poslancov MsZ do výborov v mestských častiach
15. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením
v zmysle § 4 ods.1 zákona 36/2005 Z.Z. o rodine
16. Určenie platu primátorovi mesta
17. Poučenie o ochrane osobných údajov podľa § 79 ods.2 zákona č.18/2018 Z.Z v
spojitosti s výkonom funkcie poslanca MsZ
18. Diskusia
19. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta
Ing.Trstenský.
Ustanovujúce zasadnutie MsZ sa uskutočňuje v súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle rokovacieho poriadku MsZ bolo ustanovujúce zasadnutie MsZ zahájené hymnou
Slovenskej republiky.

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného
mestského zastupiteľstva
Ing. Sadovský, predseda mestskej volebnej komisie informoval prítomných o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných 10.novembra 2018.
„Vážený pán primátor, vážení poslanci, dámy a páni.
Podávam správu o výsledku volieb primátora mesta a poslancov MsZ v Novom Meste
nad Váhom, ktoré podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181
ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predseda NR SR rozhodnutím
č. 203/2018 vyhlásil na 10.11.2018, ktoré sa v tomto termíne aj uskutočnili.
Konštatujem, že priebeh volieb bol bezproblémový. Mestská volebná komisia nedostala
žiadny podnet alebo sťažnosť, či už od občanov alebo od členov okrskových volebných
komisií. Teší ma, že sa všetci občania presvedčili o objektívnej, nestrannej a spoľahlivej
práci novomestských volebných komisií. Preto úprimne ďakujem za dobre vykonanú prácu
všetkým členom a zvlášť zapisovateľom volebných komisií. Ďakujem tiež všetkým, či už
pracovníkom MsÚ, polície, škôl alebo iných organizácií kde boli zriadené volebné miestnosti
za ich kvalitnú prípravu a ústretovú činnosť zameranú na úspešný a pokojný priebeh volieb.
Blahoželám Vám všetkým, ktorí ste boli zvolení do významných funkcií v riadení nášho
mesta.
Dovoľte mi uviesť časť zo štatistiky vyplývajúcej z výsledkov volieb v našom meste.
Z celkového počtu zapísaných voličov v zozname voličov 16 693, sa zúčastnilo na hlasovaní
a bolo odovzdaných 7 651 obálok čo je 45,83 %.
Kandidátom na poslancov bolo odovzdaných 7186 platných hlasovacích lístkov čo
predstavuje 43,03 %.
Kandidátom na primátora bolo odovzdaných
7541 platných hlasovacích lístkov čo
predstavuje 45,17 %.
Z odovzdaných platných hlasov pre voľbu primátora mesta dostal zvolený p. primátor Ing.
Jozef Trstenský 3 738 hlasov, čo predstavuje 49,57 %.
Z celkového počtu oprávnených voličov je to 22,39 %.
Vekové zloženie zvolených poslancov MsZ je nasledovné: do 30 r. - 2, do 40 r. – 9, do 50 r.
– 7, do 60 r. – 3, nad 60 r. – 4.Najstarší zvolený poslanec má 67 r., najmladší 23 r.
Vekový priemer poslaneckého zboru je 43,84 r.
Zloženie podľa politických strán: NEKA - 8, Koalícia KDH, OĽaNO, SaS – 7, SMER – 4,
Starostovia a nezávislí kandidáti – 2, SPOLU – 2, SNS – 1, Národná koalícia -1.
Nových poslancov bolo zvolených 11 (44%) a poslancov, ktorí vykonávali funkciu poslancov
aj v minulom volebnom období je 14 (56%).
V MsZ je 7 žien (28%) a 18 mužov (72%).
Toľko vyjadrenie číslami.
Vzhľadom na časť roka, ktorú práve prežívame, Vám všetkým želám pokojné a požehnané
Vianoce, veľa zdravia, šťastia, porozumenia a veľa osobných i pracovných úspechov
v novom roku 2019.“
Na záver, ešte raz Vám všetkým blahoželám k zvoleniu. Verím, že všetci vo volebnom
období, na ktoré ste zvolení, budete postupovať spoločne, vždy múdro, na prospech
občanov a rozvoja nášho pekného a historicky vzácneho Nového Mesta nad Váhom.
Želám vám veľa zdravia, síl, odvahy a zodpovednosti, rozhodovať sa na základe Vašich
priorít ale pri dodržiavaní všeobecne platných hodnôt“.
Ing. Trstenský poďakoval Ing. Sadovskému za predloženú správu, konštatoval, že je
prítomných 23 poslancov, po zložení sľubu poslancov je teda uznášania schopné.
Ospravedlnení sú poslanci – MUDr. Matej Bielik a Bc. Miroslav Vidlička.

3. Zloženie sľubu primátora mesta
Na základe výsledku volieb prečítal a zložil primátor mesta Ing. Jozef Trstenský v zmysle
zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
predpísaný sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom. Prevzal od Ing. Sadovského osvedčenie
o zvolení do funkcie primátora mesta.
4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
Primátor mesta Ing. Trstenský prečítal sľub poslanca. Novozvolení poslanci postupne
zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora mesta, ktorí zároveň potvrdili svojim
podpisom a obdržali osvedčenie o zvolení poslanca od predsedu mestskej volebnej komisie
Ing. Sadovského.
Podpísaný sľub primátora a poslancov MsZ tvorí prílohu zápisnice.

5. Príhovor primátora mesta
„Vážené poslankyne, poslanci, vážení poslanci NR SR, pracovníci MsÚ, zástupcovia
mestských organizácií, zástupcovia médií!
V prvom rade mi dovoľte, aby som všetkým novozvoleným poslancom MsZ
zablahoželal k ich zvoleniu, tak isto chcem poďakovať predsedovi Mestskej volebnej komisie,
ako aj jej členom, zapisovateľovi, predsedom okrskových volebných komisií, zapisovateľkám
a všetkým členom okrskových komisií za to, že komunálne voľby 10.novembra 2018 prebehli
v Novom Meste nad Váhom bez problémov. Za to im patrí poďakovanie. Tak isto patrí
poďakovanie aj všetkým občanom, ktorí sa volieb zúčastnili. Ubezpečujem tých občanov
mesta, ktorí sa volieb nezúčastnili, že budeme všetci pracovať tak, aby boli spokojní aj oni.
V uplynulých volebných obdobiach sa nám podarilo spolu s poslancami MsZ
zrealizovať nie málo významných akcií, ktoré nasmerovali naše mesto dopredu.
Dnes môžeme konštatovať, že základné, originálne kompetencie i prenesené
kompetencie zo zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení si mesto veľmi dobre plní.
V uplynulom volebnom období sa nám podarilo splniť väčšinu úloh, ktoré sme si spolu
s poslancami MsZ naplánovali. Pokračovali sme vo výstavbe nájomných bytov na Ul.J.Kréna
a dnes môžeme povedať že máme k dispozícii cca 750 takýchto bytov, ktoré slúžia občanom
nášho mesta, čo je na počet obyvateľov najviac zo všetkých slovenských miest.
Presťahovaním TSM z Ul.Klčové na Ul.Bzinskú sme výrazným spôsobom zlepšili
podmienky na bývanie pre obyvateľov bývajúcich na sídlisku Rajková, zrevitalizovali sme
verejnú zeleň, vybudovali detské ihriská, fontánu a hlavne sme vytvorili 114 parkovacích
miest, ktoré by výrazným spôsobom mali zlepšiť parkovanie na tomto sídlisku.
To isté sa nám podarilo zrealizovať na sídlisku Javorinská, kde vzniklo nových 92
parkovacích miest a zrevitalizovali sme verejnú zeleň a postavili nové detské ihrisko tak, aby
sme ľuďom zlepšili životné prostredie v dotyku s ich bývaním.
Tak isto sme zlepšili podmienky na parkovanie aj v iných častiach mesta. Veľa síl
i finančných prostriedkov sme vynaložili na rekonštrukciu sociálnych zariadení i športovísk na
našich základných i materských školách.
Sústredili sme sa aj na vybudovanie nových a bezpečných detských ihrísk vo
všetkých častiach mesta s dôrazom na vybudovanie centrálneho detského ihriska v parku
J.M.Hurbana.
Pustili sme sa aj do rekonštrukcie budov na Námestí slobody a Ul.J.Komenského,
ktoré by mali byť ukončené v prvom polroku r.2019, vrátane novej sobášnej siene a nových
sociálnych zariadení, ktoré by mali zlepšiť vzhľad nášho námestia a poskytnúť našim
podnikateľom lepšie podmienky na podnikanie.
V januári r.2015 sme otvorili nové sociálne zariadenie pre seniorov s kapacitou 92
klientov a následne sme zaviedli i sociálny taxík. Tak isto sme zrekonštruovali i Zariadenie
opatrovateľskej služby na Kollárovej ulici.

Veľa času i finančných prostriedkov sme venovali rekonštrukcii i výstavbe miestnych
komunikácií, chodníkov, cyklistických chodníkov i vnútroblokov.
V spolupráci s TVK a.s. sme pokračovali v rekonštrukcii kanalizácií i vodovodov a do
prevádzky bola v roku 2015 odovzdaná i komplexne zrekonštruovaná ČOV.
Samozrejme nie všetko sa nám podarilo zrealizovať. Určite by sme boli radi, keby už
na Zelenej vode bol vybudovaný funkčný aquapark a verejné kúpalisko.
V nasledujúcom volebnom období budeme robiť to čo si ľudia najviac želajú a čo im
v našom meste chýba. V komunálnych voľbách sme na to od nich dostali mandát a je našou
povinnosťou, aby sme splnili úlohy a záväzky vyplývajúce z môjho volebného programu, ale
i z volebných programov zvolených poslancov MsZ. Je to určitý základ toho, čo chceme
v meste urobiť, ale samozrejme, že budeme reagovať i na nové podnety, ktoré prinesie život.
Dúfam, že tak ako z odchádzajúcimi poslancami, i s Vami nájdem spoločnú reč pri
riešení úloh, ktoré chceme a musíme v nasledujúcom volebnom období vyriešiť.
Som presvedčený a pevne verím, že všetci sme kandidovali preto, aby sme pre naše
mesto niečo urobili, aby sme dokázali sami sebe ale i občanom, že v našom meste sa dá žiť
ešte lepšie ako doteraz a že nesklameme ich dôveru, ktorú nám dali vo voľbách.
V nasledujúcom volebnom období sa chcem sústrediť na splnenie priorít, ktoré mám
uvedené vo volebnom programe. Ide hlavne o rozvoj Zelenej vody a výstavbu verejného
kúpaliska, budovanie cyklistických chodníkov a cyklotrás, výstavbu nájomných bytov a rozvoj
sociálnych služieb.
Okrem týchto priorít budeme realizovať desiatky väčších i menších investičných akcií.
Hlavne rekonštrukcie budov v majetku mesta, rekonštrukcie ciest, chodníkov, parkovísk,
vodárenskej a inej infraštruktúry, ďalšia výstavba detských i viacúčelových ihrísk a pod.
Budeme robiť všetko preto, aby naše mesto bolo moderné, bezpečné, zelené a čisté.
Budeme podporovať a vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj kultúry a športu v našom meste.
Musíme viac spolupracovať s občanmi, občianskymi združeniami, cirkvami a inými
organizáciami, ktoré majú úprimný záujem o zlepšenie života a životného prostredia v našom
meste.
Môžeme v budúcnosti navýšiť finančné prostriedky, ktoré môžu byť rozdelené na
občianske projekty v rámci participatívneho komunitného rozpočtu mesta.
Úloh, ktoré musíme spolu realizovať je veľmi veľa a ja verím, že budeme spolu
hľadať spôsoby ako naše volebné programy splniť a nie dôvody prečo ich nerealizovať.
Spoločne sa sústredíme na to, aby sme zabezpečili ďalší kontinuálny rozvoj nášho
mesta tak, aby sme nesklamali našich voličov a občanov. Dôvera zaväzuje!
Ďakujem.“
Primátor mesta prečítal návrhy uznesení č.2/2018-MsZ, 1/2018-MsZ a 3/2018-MsZ.
Hlasovanie :
Uznesenie č.2/2018-MsZ – za 23, proti 0,zdržal sa – 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.1/2018-MsZ – za 23, proti 0,zdržal sa – 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.3/2018-MsZ – za 23, proti 0,zdržal sa – 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.1/2018-MsZ, 2/2018-MsZ, 3/2018-MsZ
Viď znenie uznesení, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Trstenský predložil poslancom na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia
MsZ.
K programu zasadnutia neboli vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie o návrhu programu :
Za - 23, proti 0, zdržali sa - 0 , nehlasoval - 0 (prítomných 23 poslancov)
Návrh programu poslanci schválili.
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov : Televízia
Pohoda Nové Mesto nad Váhom, Mgr.Bušo – NMnV novinár.

Uznesenie č.4/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil primátor mesta pracovníčku MsÚ p.Vaňkovú, za
overovateľov zápisnice Ing. Tomáša Urminského a Ing. Vierku Vienerovú.
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Primátor mesta predložil návrhy na zloženie návrhovej a volebnej komisie.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí :
Predseda : Mgr. Peter Bača
Ing. Alena Čechvalová
Ing. Daniel Kopunec
Zo strany poslancov nebol vznesený iný návrh.
Do volebnej komisie boli navrhnutí :
Predseda : Mgr. Ján Pavlíček
JUDr.LL.M.Vladimír Fraňo
Viera Nemšáková
Zo strany poslancov nebol vznesený iný návrh.
Poslanci návrh pracovných komisií jednohlasne schválili.
Primátor mesta predložil návrh uznesenia č. 5/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení – uznesenie jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.5 /2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
9. Informácia o poverení zastupovaním primátora mesta, určenie ich platov
Ing. Trstenský informoval o poverení zastupovaním primátora mesta podľa
§ 13b) ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V kompetencii primátora mesta je poveriť svojim zastupovaním zvoleného
poslanca MsZ.
Ak má mesto viac ako 20 0000 obyvateľov, primátor môže poveriť
zastupovaním dvoch zástupcov primátora na dané funkčné obdobie, pričom určí ich poradie.
Zástupcovia primátora sú členmi mestskej rady.
Na základe uvedeného a s prihliadnutím na výsledky volieb a rokovaní so zástupcami
politických strán a nezávislých kandidátov primátor mesta poveril zastupovaním primátora
mesta poslancov v poradí:
1. zástupca primátora Ing. František Mašlonka s účinnosťou od 1.1.2019 a 2. zástupca
primátora MUDr. Marián Mora od 11.12.2018. Zároveň predložil návrhy ich platov
nasledovne – 1.zástupca 2.700,-€ a 2.zástupca 1.500,-€. Rozdiel je daný rozsahom
poverenia, ktoré budú jednotliví zástupcovia vykonávať.
Diskusia : bez pripomienok.
Primátor mesta prečítal návrh uznesenia č.6/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté.
Ing. Trstenský zagratuloval Ing. Mašlonkovi a MUDr. Morovi a poprial veľa úspechov v práci.
Uznesenie č.6/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.

(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
10. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Primátor mesta predložil návrh na zriadenie MsR, ktorá je 8 členná.
V súlade so zákonom o obecnom zriadení sa pri kreovaní MsR prihliada na výsledky
komunálnych volieb. Zo zákona sú dvaja zástupcovia primátora členmi MsR, je potrebné
zvoliť ďalších šiestich členov MsR. Na základe dohovorov uskutočnených po komunálnych
voľbách so zástupcami politických strán a nezávislými kandidátmi predložil návrh členov
MsR – Ing. Vyzváry, Ing. Kopunec, Mgr. Malec, Ing. Antalová, p.Ostrenka a p.Tinková.
V zmysle rokovacieho poriadku členov MsR je možné voliť tajným alebo verejným
hlasovaním.
Ing. Špánik predložil procedurálny návrh na verejné hlasovanie členov MsR.
Hlasovanie o návrhu . za-23, proti-0, zdržali sa-0. Návrh bol prijatý.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.7/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.7/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
11. Zriadenie komisií MsZ, predsedov, podpredsedov z poslancov MsZ
a členov komisií z poslancov MsZ a odborníkov z príslušných oblastí
Ing. Trstenský predložil na základe výsledkov dohovorov zástupcov politických strán
a nezávislých kandidátov návrhy na zriadenie komisií MsZ, ich predsedov, podpredsedov,
tajomníkov a odborníkov z príslušných oblastí.
11a) Návrh na zriadenie stálych komisií MsZ a komisie na riešenie sťažností v podmienkach
mesta na primátora mesta, poslanca MsZ a hlavného kontrolóra.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.8/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.8/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 .
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
11b) Návrhy na predsedov stálych komisií MsZ .
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.9/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.9/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 .
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
11c) Návrhy na podpredsedov stálych komisií MsZ .
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.10/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.10/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)

11d) Návrhy na tajomníkov stálych komisií MsZ .
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.11/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.11/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
11e) Návrhy z radov odborníkov z príslušných oblastí .
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.12/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.12/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
11f) Návrh na zloženie komisie na riešenie sťažností na primátora mesta, poslanca MsZ
a hlavného kontrolóra mesta v zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach zloženú z poslancov MsZ.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.13/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.13/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
12. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a voľba jej členov
Primátor mesta predložil návrh na zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona
č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov. Každá politická strana, ktorá má zastúpenie v MsZ má právo
na delegovanie člena do tejto komisie, návrh je predkladaný v zmysle rokovaní s politickými
stranami a nezávislými kandidátmi.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.14/2018-MsZ.
Hlasovanie : za-23, proti-0, zdržali sa-0. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Uznesenie č.14/2018 -MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade so znením
§12 zákona o obecnom zriadení
Ing. Trstenský podal návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie MsZ, ak tak neurobí primátor, alebo zástupca primátora. Ide o prípady
uvedené v zák.369/90 § 12 , ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia
veta, kedy zasadnutie MsZ možno uskutočniť aj vtedy ak ho starosta nezvolá, v takomto

prípade ho môže zvolať zástupca primátora, alebo iný poslanec poverený mestským
zastupiteľstvom. V zmysle vzájomných rokovaní navrhuje poveriť Ing. Vieru Vienerovú.
Zo strany poslancov nebol vznesený iný návrh.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.15/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za - 22, proti - 0, 1 sa zdržal.
Uznesenie č.15/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
14. Rozdelenie poslancov MsZ do výborov v mestských častiach
Ing. Trstenský predložil podľa 4.časti, Čl. 1 a 2 štatútu mesta návrh na rozdelenie
poslancov do výborov mestských častí vychádzajúc z výsledkov volieb do orgánov
samosprávy mesta. Predsedom MČ je poverený poslanec, ktorý mal najvyšší počet hlasov
v jednotlivej MČ. Požiadal o úpravu v MČ č.1, kde je za predsedu odporučená dohodou Ing.
Vienerová.
Zo strany poslancov nebol vznesený iný návrh.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.16/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za 23, proti 0, zdržali sa - 0.
Uznesenie č.16/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 7.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
15. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení
sobášením v zmysle § 4 ods.1 zákona 36/2005 Z.Z. o rodine
Ing.Trstenský predložil návrhy na poverenie poslancov, ktorí budú v nasledujúcom
volebnom období vykonávať sobášne akty podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine § 4 v znení
jeho neskorších zmien a doplnkov.
Zo strany poslancov nebol vznesený iný návrh.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.17/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za - 23, proti - 0, zdržali sa - 0.
Uznesenie č.17/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
16. Určenie platu primátorovi mesta
Návrh na schválenie platu primátorovi mesta predložil Ing. Mašlonka.
Podľa zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov je predkladaný návrh na výšku platu
primátora mesta, ktorá je 3,2 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a jeho zvýšenie 45 % podľa §4 ods.2
zákona s platnosťou od 1.12.2018.
Zo strany poslancov nebol vznesený iný návrh.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.18/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za 23, proti 0, zdržali sa - 0.
Uznesenie č.18/2018-MsZ

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
Ing. Trstenský poďakoval za prejavenú dôveru.
17. Poučenie o ochrane osobných údajov podľa § 79 ods.2 zákona č.18/2018
Z.Z v spojitosti s výkonom funkcie poslanca MsZ
Ing. Današ informoval poslancov o povinnosti, ktorá pre nich vyplýva zo zákona
č.18/2018 Z.z. podľa § 79 ods. 2 o ochrane osobných údajov.
Svojím podpisom berie poslanec na vedomie že porušenie zákona o ochrane osobných
údajov môže mať za následok zodpovednosť z tohto zákona, ako aj občiansko-právnu
a trestno-právnu zodpovednosť. Všetci poslanci boli poučení podľa § 79 ods.2 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona a podpísali poučenie oprávnených
osôb.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č.19/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za - 23, proti - 0, zdržali sa - 0.
Uznesenie č.19/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
18. Diskusia
V diskusii vystúpili :
Ing. Današ – požiadal poslancov, ktorí boli zvolení do funkcie poslanca prvýkrát, aby do 30
dní odovzdali „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“. Táto
povinnosť im vyplýva zo zákona č.357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z. . Materiál bol poslancom
odovzdaný pri prezentácii.
Ing. Vyzváry – pozval prítomných na 4. ročník poslaneckej kapustnice dňa 20.12.2018
o 14.00 hod. na Námestí slobody a na ekumenický koncert, ktorý sa bude konať taktiež
20.12. o 16.00 hod. na Námestí slobody.
Ing. Mašlonka – poďakoval za prejavenú dôveru. Jeho snahou bude vytvoriť jeden tím
orgánov mesta v súčinnosti s poslancami, aby sa nehovorilo o volebnom programe primátora
mesta a volebných programoch poslancov, aby to bol spoločný program, ktorým budú
poslanci plniť predstavy a požiadavky občanov mesta. Záverom zaželal pokojne a radostné
vianočné sviatky.
Ing. Vienerová – v poslaneckom zbore boli rôzne názory, vždy však zvíťazila odbornosť, to je
v tomto zastupiteľstve najdôležitejšie. Hľadať cestou odbornosti zhodu a týmto spôsobom
určite mestu poslanci pomôžu.
Ing. Trstenský – poďakoval za konštruktívny prístup všetkým tým, s ktorými po komunálnych
voľbách rokoval, je rád, že dohody so zástupcami politických strán a nezávislými poslancami
sa zrealizovali. Poďakoval za kľudnú atmosféru na dnešnom rokovaní MsZ, teší sa na
spoluprácu s poslancami a vyjadril presvedčenie, že spolu dokážu naplniť spoločný volebný
program, nájsť zhodu a urobiť všetko k spokojnosti občanov mesta tak, aby ich dôveru
nesklamali. Záverom zaželal pohodové a radostné Vianoce.

19. Záver
Ing. Trstenský ukončil zasadnutie MsZ a poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

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

Overovatelia :
Ing. Tomáš Urminský

...................................

Ing. Viera Vienerová

...................................

Zapísala : Vaňková

