
Z á p i s n i c a 

 
 

z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom, konaného dňa 25. novembra 2022 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní : PhDr. Patrícia Maráková – predsedníčka MsVK, riaditelia mestských organizácií, 
                 pracovníci MsÚ, 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. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov, schválenie programu 
7. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení 

sobášením v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.Z. o rodine 
8. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Ustanovujúce zasadnutie MsZ otvoril a prítomných privítal primátor mesta Ing. Jozef 
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 

 
PhDr. Patrícia Maráková, predsedníčka mestskej volebnej komisie informovala 

prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných 29. októbra 2022. 
 

„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. 209/2022 
Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, 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 15 876, sa zúčastnilo na hlasovaní 
6 363 voličov, čo je 40 % voličov, a bolo odovzdaných 6 358 obálok. 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva: 
5 789. Kandidátom na primátora bolo odovzdaných 6 188 platných hlasovacích lístkov. 
Z odovzdaných platných hlasov pre voľbu primátora mesta dostal zvolený pán primátor Ing. 
Fratišek Mašlonka 3 067 hlasov, čo predstavuje 49,56 %.  
Počet zvolených poslancov je 19. Vekové zloženie zvolených poslancov MsZ je nasledovné: 
do 40 rokov  - 7, do 50 rokov . 5, do 60 rokov – 5, nad 60 rokov – 2. Najstarší poslanec má 67 
rokov, najmladší má 31 rokov. Vekový priemer poslaneckého zboru je 46 rokov. 
Zloženie podľa politických strán: nezávislí kandidáti: 15 poslancov, SMER-SD: 1 poslanec, 
HLAS-SD: 2 poslanci, KDH, SaS, OKS: 1 poslanec. 
Nových poslancov bolo zvolených 6 (32 %) a poslancov, ktorí vykonávali funkciu poslancov aj 
v minulom volebnom období je 13 (68 %). V MsZ sú 4 ženy (21 %) a 15 mužov (79 %). 
 Ešte raz vám všetkým blahoželám k zvoleniu. Verím, že všetci budete rozhodovať na 
prospech občanov a rozvoja nášho mesta. Želám vám veľa úspechov, podporu od občanov 
mesta, a aby vás nadšenie z vykonávania verejnej funkcie neopustilo až do konca vášho 
volebného obdobia. 
 Na záver chcem poďakovať doterajšiemu primátorovi mesta Ing. Jozefovi Trstenskému 
za to, že novému primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva odovzdáva naše mesto 
vo výbornej kondícii, k čomu on prispel významnou mierou svojou dlhoročnou prácou.“ 
 
 

3. Zloženie sľubu primátora mesta 
 
Na základe výsledku volieb prečítal a zložil nový primátor mesta  Ing. František 

Mašlonka v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov predpísaný sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom a zároveň prevzal 
osvedčenie o zvolení za primátora mesta.  

 
 

4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení 

 
Za poslancov prečítala sľub poslankyňa Ing. Iveta Antalová. Novozvolení poslanci 

postupne zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora mesta a potvrdili ho svojim 
podpisom. Od predsedníčky mestskej volebnej komisie PhDr. Patrície Marákovej obdržali 
osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva. 

 
 Podpísaný sľub primátora a poslancov MsZ tvoria prílohu zápisnice. 

 
 

5. Príhovor primátora mesta 
 
V príhovore primátor mesta Ing. František Mašlonka poďakoval za prácu 

predchádzajúcemu primátorovi Ing. Jozefovi Trstenskému. Uviedol, že v rozrobených 
projektoch sa bude pokračovať a samozrejme si chceme udržať líderstvo v počte nájomných 
bytov. Ďalej poznamenal, že dúfa, že všetci poslanci budú robiť spoločne pre všetkých 
obyvateľov mesta a poprial všetkým veľa pracovných úspechov. 



Primátor mesta Ing. František Mašlonka prečítal návrh uznesenia č.1/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 1/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
 

6. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov, schválenie programu 
 

Primátor mesta Ing. František Mašlonka určil za zapisovateľa zápisnice pracovníčku 
MsÚ p. Ivanu Madarovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Tomáša Maleca, PhD. a Mgr. Tatianu 
Skovajsovú. 

 
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: 

Televízia Pohoda Nové Mesto nad Váhom a redakcia Terajšok. 
 
Na úvod predložil  poslancom na doplnenie do programu nový bod – Poskytnutie 

náhrady platu primátorovi mesta Nové Mesto nad Váhom vo volebnom období 2018-2022 za 
nevyčerpanú dovolenku, ktorý sa zaradí za bod 7. 
 
Hlasovanie o doplnení programu: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
  
K programu zasadnutia  neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky. 
 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
Primátor mesta Ing. František Mašlonka konštatoval, že program rokovania Ustanovujúceho 
Z MsZ bol schválený. 
 

Uznesenie č.2/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
(mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 

 
Primátor mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : 
Predseda :  Ing. Tomáš Urminský 
                    Ing. Daniel Kopunec 
                    Mgr. Dana Uhríková 
 
Zo strany poslancov nebol vznesený iný návrh. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 3/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)  
 
 
 
   



7. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení 
sobášením v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.Z. o rodine 
 

Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
 

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre 
obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred alebo primátorom, alebo povereným 
poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 4/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 4/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

8. Poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta MESTO Nové Mesto nad 
Váhom vo volebnom období 2018-2022 za nevyčerpanú dovolenku  
 

Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
 
V súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest  možno primátorovi poskytnúť náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku pri súbežnom splnení troch východiskových podmienok: 

- ak mu na dovolenku vznikol právny nárok 
- ak ju nemohol vyčerpať do konca budúceho kalendárneho roku 
- ak o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. 

Primátorovi znemožnila úplné vyčerpanie dovolenky jeho pracovná vyťaženosť, pričom ju 
zároveň nemôže vyčerpať „ do konca budúceho kalendárneho roku“, nakoľko sa mu skončilo 
jeho funkčné obdobie. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 5/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 5/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
 
 
 
 
 
 



9. Záver 
 

Primátor mesta Ing. František Mašlonka poďakoval všetkým za účasť na Ustanovujúcom 
zasadnutí MsZ a zasadnutie MsZ ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. František   M a š l o n k a  
primátor mesta 
 
 
 
 
 
 

Zapísala: Ivana Madarová 
 
 
 


