Zápisnica
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného
dňa 26.februára 2019
__________________________________________________________________________
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Prizvaní :

riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, veliteľ MsP
riaditeľka ZPS, prednosta SÚS

Program :
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej
správy
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 23.Z MsZ a 1. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.1/2019 – Trhový poriadok
o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku
7. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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
8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2019
– 1.zmena
9. Menovanie riaditeľa MsKS
10. Návrh delegovaného zástupcu zriaďovateľa v rade školy pri Centre voľného času
Nové Mesto nad Váhom
11. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2018
12. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2018
13. Správy z následných finančných kontrol
14. Vyhodnotenie činnosti HK mesta za rok 2018
15. Rôzne
16. Záver
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie
mandátovej správy
1. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský.
Predložil poslancom na schválenie program zasadnutia MsZ.
Ing. Špánik podal poslanecký návrh na doplnenie programu zasadnutia MsZ a to : za bod 14
zaradiť bod 15 – Návrh Zmeny a doplnkov Územného plánu urbanistickej lokality č.21 –
urbanistický obvod 4 a vypracovanie Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Nové Mesto nad Váhom č.1/1998-VZN – O regulatívoch územného rozvoja mesta.
Hlasovanie o doplnenie návrhu programu zasadnutia MsZ :
Za 25, proti 0, zdržali sa 0 . Upravený návrh programu poslanci schválili.
Uznesenie č.14/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)

Primátor mesta konštatoval, že je prítomných 25
poslancov MsZ a určil overovateľov
zápisnice Ing. Alenu Čechvalovú a Bc.Miroslava Vidličku, zapísaním zápisnice poveril p.
,Vaňkovú, pracovníčku MsÚ. Hovorcom MsR
pre 1. zasadnutie MsZ bola určený p.
Miroslav Ostrenka.
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov : Televízia
Pohoda Nové Mesto nad Váhom.
2. Voľba návrhovej komisie
Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie
návrhovej komisie :
Predseda : Ing. Mário Vyzváry
Členovia : p.Helena Mináriková, PhDr. Kvetoslava Hejbalová
volebnej komisie :
Predseda : Mgr. Ján Pavlíček
Členovia : Ing. Milan Špánik, Ing. Daniel Kopunec
Zo strany poslancov neboli k návrhom vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie o predloženom návrhu : za – 25, proti-0, zdržal sa – 0.
Uznesenie č.15/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
3. Kontrola uznesení MsZ
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa
20.11.2018, ustanovujúceho MsZ, konaného dňa 10.12.2018 a mimoriadneho MsZ,
konaného dňa 11.1.2019 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 1.
Diskusia : bez pripomienok.
Informáciu zobrali poslanci na vedomie.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.16/2019-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za – 25, proti-0, zdržal sa – 0.
Uznesenie č.16/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
4. Správa o činnosti MsR medzi 1. zasadnutím MsZ a 23. zasadnutím MsZ
Správu o činnosti MsR v období medzi 23.Z MsZ (rok 2018) a 1. zasadnutím MsZ,
kedy sa konala 1.schôdzka MsR 14.februára 2019, predložil prednosta MsÚ Ing. Današ.
Oboznámil poslancov s podrobným prehľadom rokovania 1.schôdzky MsR.
Materiál je pod poradovým číslom 2.
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ
zobrali správu na vedomie bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.17/2019-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za – 25, proti-0, zdržal sa – 0.
Uznesenie č.17/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)

5. Nakladanie s majetkom mesta
Mgr. Šusteková predložila návrhy na nakladanie s nehnuteľnosťami mesta, ktoré sa
realizujú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o majetku obcí
č.138/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav.
Materiál je pod poradovým číslom 3.
A. Prenájom majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa
a) Návrhy na predĺženie podnájmu ako prípady hodné osobitného zreteľa podnájomcom,
ktorí si riade a včas plnia svoje všetky záväzky vyplývajúce z uzatvorených podnájomných
zmlúv a zachovanie ich prevádzok je v súlade zo záujmami mesta a jeho občanov:
1. Ekonita, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa
podnájmu nebytových priestorov (NP) na Ul. M. R. Štefánika 811/1 v Novom Meste nad
Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 42,86 m² sú využívané na účel: kancelária –
účtovné služby. Cena za podnájom činí 35 €/ m²/rok bez DPH.
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2013. V nebytových
priestoroch vykonala na vlastné náklady rôzne rekonštrukčné práce ako výmena okien,
žalúzií, svietidiel, oprava stropu, rekonštrukcia elektroinštalácie s vlastným meračom,
klimatizácia a pod.
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom na dobu určitú - na 5 rokov za nezmenených podmienok.
2. Ben-akia, s.r.o. ( predtým názov ETNA) , Nové Mesto nad Váhom.
Spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa
podnájmu nebytových priestorov na Palkovičovej ul. 23 v Novom Meste nad Váhom.
Nebytové priestory v celkovej výmere 271,10 m² sú využívané na účel: prevádzkovanie
reštauračného zariadenia. Cena za podnájom činí 49,02 €/ m²/rok bez DPH.
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2009 pod názvom
ETNA, s.r.o. V roku 2018 ETNA, s.r.o. oddelila prevádzku na spoločnosť Ben-akia, s.r.o.
V nebytových priestoroch vykonala celkovú rekonštrukciu NP ( ako výmena okien, podláh,
svietidiel, rekonštrukcia elektroinštalácie, klimatizácia, komplexná rekonštrukcia všetkých
priestorov sociálnych zariadení, kuchyne a pod.)
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom na dobu určitú - na 5 rokov za nezmenených podmienok.
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a článku 8
bodu 1 písmena c) – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom
navrhujeme predĺženie podnájomných zmlúv posúdiť ako prípady hodné osobitného zreteľa,
o ktorých MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred schvaľovaním
podnájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
P.Nemšáková, predsedníčka komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja
mesta (KFSM) - KFSM návrhy odporučila schváliť.
P.Ostrenka hovorca MsR - MsR jednohlasne odporučila predložené návrhy schváliť bez
pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.18/2019-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.18/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
b) Návrh na prenájom priestorov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Mesto nad
Váhom – prípad hodný osobitného zreteľa.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, požiadal o prenájom
nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811/1 v Novom Meste nad Váhom (Dom

služieb). Ide o poskytnutie dvoch miestností ( kancelária a konzultačná miestnosť) za účelom
zriadenia miestnosti pre sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou a konzultačnej miestnosti
pre novoprijatých psychológov zamestnancov ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, oddelenie
Sociálno – právna ochrana detí a sociálna kuratela v rámci realizácie Národného projektu
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.
Cena za podnájom bude symbolická 1 €/rok za celý prenajatý nebytový priestor na dobu 3
rokov s tým, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom si bude
hradiť všetky náklady spojené s užívaním.
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p. a článku 8 bodu 1 písmena c) –
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom navrhujeme uzatvorenie
podnájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred schvaľovaním
podnájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.19/2019-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.19/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
B. Predaj majetku mesta
I. Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta
a) Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva 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 prevod majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to pozemku parcela registra E KN č. 2159/1 orná pôda o výmere 17 m²
nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, smer na Čachtice v blízkosti
záhradkovej osady p. Ľuboslavovi Habdákovi, bytom Trenčín.
Pozemok mesto vzhľadom k neprístupnosti k pozemku a k lokalite navrhuje odpredať za
za cenu 3,- €/m², čo pri výmere 17 m² činí 51,- €. Cena bola stanovená podľa Odbornej
mienky č. 3 zo dňa 6.2.2019 znalca v obore stavebníctva Ing. Igora Ištoka.
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov MsZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
mesta. Mesto navrhuje, aby MsZ tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako prípad
hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.20/2019-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.20/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
b) Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ako prípadu hodného osobitného
zreteľa a to pozemku parcela registra C KN č. 4915/18 ostatné plochy o výmere 178 m²

nachádzajúceho sa v rekreačnej oblasti Zelená voda, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom p.
Milanovi Bublavému a manželke Eve Bublavej, bytom Častkovce.
Pozemok mesto navrhuje odpredať za cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č.
10/2019 zo dňa 6.2.2019 vyhotoveného Ing. Igorom Ištokom vo výške 12.500.-€ ( 69,99
€/m²). Ide o priľahlý pozemok k jeho rekreačnej chate bez možnosti prístupu pre iné osoby,
nie je možné ho odpredať predávať inému, ako vlastníkovi chaty, mesto navrhuje predaj
posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa.
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov MsZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
obce. Navrhujeme, aby MsZ tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.21/2019-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.21/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
c) Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ako prípadu hodného osobitného
zreteľa – pozemku parcela registra C KN č. 4915/20 ostatné plochy o výmere 27 m²
a parcely registra E KN č. 1722/31 ostatné plochy o výmere 29 m² nachádzajúcich sa
v rekreačnej oblasti Zelená voda, k. ú. Nové Mesto nad Váhom žiadateľovi Ing. Igorovi
Strakovi, bytom Trenčín.
Pozemok mesto navrhuje odpredať za cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č.
11/2019 zo dňa 6.2.2019 vyhotoveného Ing. Igorom Ištokom vo výške 3.920,-€ ( 69,99 €/m²).
Ide o priľahlé pozemky k jeho rekreačnej chate bez možnosti prístupu pre iné osoby, nie je
možné ich predávať inému, ako vlastníkovi chaty, mesto navrhuje predaj posúdiť ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov MsZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
mesta. Navrhujeme, aby MsZ tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bude zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.22/2019-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.22/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
d) Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ako prípadu hodného osobitného
zreteľa spoločnosti RAIT, s.r.o. Trnava a to časti pozemku parcela registra C KN č. 1758/7
zastavané plochy a nádvoria označenú ako parcela C KN č.1758/14 zastavané plochy
a nádvoria cca o výmere 180 m2 nachádzajúceho sa na Ul. tehelnej.
Spoločnosť RAIT, s.r.o. zabezpečuje výstavbu investičného zámeru výstavby predajne
potravín LIDL na Ul. Bzinskej s príslušnou infraštruktúrou, okružnou križovatkou, miestnymi

komunikáciami a chodníkov. Pri dopravnom riešení okružnej križovatky je potrebné zbúrať
jestvujúci objekt vrátnice bývalých vojenských kasární. Tento objekt v súčasnosti slúži na
umiestnenie služobných psov pre potreby Oddelenia služobnej kynológie, ktorá v súčasnosti
slúži na umiestnenie služobných psov pre PZ SR. Investor sa zaviazal vybudovať na svoje
náklady nové koterce pre služobných psov. Mesto má záujem na realizácii okružnej
križovatky, chce byť nápomocné pri riešení tohto problému a navrhuje odpredať vhodný
pozemok na uvedený účel – výstavbu kotercov , ako prípad hodný osobitného zreteľa.
V predkladanom materiáli , ktorý členovia MsR obdržali bol navrhnutý odpredaj časti
pozemku č.1758/7 o výmere cca 168 m2 v lokalite Mnešíc oproti miestnemu cintorínu.
Vzhľadom na nespokojnosť občanov s takýmto umiestnením bol navrhnutý iný pozemok
v tejto lokalite o výmere 267 m2. Cena pozemku činí 35 €/m2.
Mgr. Šusteková predložila teda nový návrh na odpredaj predmetného pozemku spoločnosti
RAIT, s.r.o., ktorá zabezpečí vybudovanie tohto objektu.
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov MsZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
mesta. Navrhujeme, aby MsZ tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.23/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 24, proti – 0, zdržal sa – 1.
Uznesenie č.23/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
C. Zriadenie vecného bremena
Návrh na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenská distribučná , a.s. Bratislava
V súvislosti s realizáciou stavby „TN_Nové Mesto nad Váhom, VNK, TS, časť 2-VN káblové
vedenie R8156-TS 0045-240 a rek. TS0045-240“, ktorej investorom je Západoslovenská
distribučná , a.s. Bratislava predkladáme návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku
vo vlastníctve mesta, a to v rozsahu vymedzenom GP č.34125361-146/2018 zo dňa
18.09.2018 v prospech Západoslovenskej distribučnej , a.s. Bratislava. Vecné bremeno
spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch mesta uloženie inžinierskych sietí (elektrického
podzemného káblového 22 kV vedenia – linka č. 720), zriadenie a uloženie
elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby
a jej odstránenie na dobu neurčitú. Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma
je 61 m² .
Vecné bremeno mesto navrhuje zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške
247,- €, ktorá bola stanovená na základe Znaleckého posudku č.28/2018 zo dňa 26.11.2018.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.24/2019-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.24/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
D. Návrh na schválenie nezvyšovania ceny nájmu v nájomných zmluvách uzatvorených
mestom a jeho organizáciami v dôsledku inflácie

Mesto Nové Mesto nad Váhom má v uzatvorených nájomných zmluvách ustanovenie
o možnosti zvýšenia ceny nájmu v prípade, ak počas doby trvania nájomného vzťahu dôjde
k poklesu hodnoty platnej meny v dôsledku inflácie v porovnaní
so stavom za
predchádzajúci kalendárny rok, zvýši sa cena nájmu o výšku percenta inflácie meranej
indexom rastu spotrebiteľských cien v SR pre nasledujúce obdobie, a to od 1. apríla
kalendárneho roka. Pre stanovenie percenta inflácie je rozhodujúci údaj Štatistického úradu
SR. Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR zo dňa 15.01.2019 miera inflácie meraná
indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku
v priemere 2,5 %. Mesto navrhuje nezvyšovať v tomto roku výšku nájmu o percento inflácie
v nájomných zmluvách uzatvorených mestom a jeho organizáciami z dôvodu snahy udržať si
doterajších nájomcov a z dôvodu opakovaných žiadostí nájomcov o zníženie nájmu.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.25/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 24, proti – 0, zdržal sa – 1.
Uznesenie č.25/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.1/2019 – Trhový
poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku
Návrh VZN predložila Ing. Trúsik.
Materiál je pod poradovým číslom 4.
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien je
správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný
trh, ktorý obec po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením.
Na základe zvyšovania cien za likvidáciu komunálneho odpadu a zvyšovania miezd
zamestnancov TSM, technické služby mesta navrhli upraviť poplatky za prenájom trhových
stolov a trhových plôch na trhovisku v Novom Meste nad Váhom.
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vypracovať VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku.
Návrh VZN je predložený po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej
kontroly potravín - Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom,
ktorej pripomienky boli zapracované do návrhu.
P.Nemšáková - KFSM návrh VZN odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh schváliť .
Diskusia :
Bc. Vidlička – na základe čoho sú vyberané produkty, ktoré nie je možné predávať na
trhovisku (čl.3, bod 2).
Ing. Trúsik – je to citácia zákona.
p.Kolesár – nájomné na prenájom predajnej plochy na trhovisku – stôl kovový krytý
s parkovacím mestom – ide o novovzniknuté parkovacie miesta?
Ing. Trúsik – nie, ide už o vytvorené parkovacie miesta, ktoré majú predávajúci za krytými
stolmi, ktoré neboli doteraz spoplatnené.
Vienerová – na trhovisku sú predajné stánky s textilným tovarom, je to v poriadku?
Ing. Bača – áno, tento predaj rieši iné VZN mesta.
Bc. Kudlík – na trhovisku má byť osadená značka pre parkovanie vozidiel pre predávajúcich.
Ing. Trúsik – predávajúci majú už pridelené parkovacie miesta, majú uzatvorené zmluvy na
konkrétne dni i s parkovacím miestom.

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.26/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 25, proti – 0, zdržal sa – 0.
Uznesenie č.26/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
7. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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
Návrh dodatku predložil Mgr.Hevery.
Materiál je pod poradovým číslom 5.
Mesto Nové Mesto nad Váhom určilo všeobecne záväzným nariadením č. 8/2018 - VZN
v súlade s § 6 ods. 12 a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov
a príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 245/2008 v znení neskorších predpisov
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy
a školského zariadenia a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení a
výšku mesačného príspevku detí a žiakov alebo ich zákonných zástupcov na činnosť škôl
a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN:
- sa upravujú podmienky úhrady za stravu poskytnutú v školskej jedálni deťom, ktorým sa
zabezpečuje obed a iné jedlo s využitím dotácie na podporu stravovacích návykov detí podľa
zákona NR SR č. 544/2010 v znení zákona č. 375/2018,
- určuje sa výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy a školského
zariadenia zriadených Mestom Nové Mesto nad Váhom a zriadených cirkvou nasledovne:
a) znižuje sa suma dotácie na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a na žiaka ZŠ - potenciálneho stravníka v ŠJ ZŠ
b) zvyšuje sa suma dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí
a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
c) zvyšuje sa hodnota dotácie na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi z 95% na 100% hodnoty dotácie určenej na dieťa
a žiaka rovnakej školy a rovnakého školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Dôvodom úpravy výšky dotácie sú zmeny v rozpočte osobných nákladov škôl v súvislosti s
odkladom účinnosti opatrenia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov ZŠ
(„obedy zadarmo“) a s úpravou platov nepedagogických zamestnancov podľa novej stupnice
platových taríf, ako i potreba zabezpečenia finančných prostriedkov na príspevok
zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Zákonníka
práce v znení zákona č. 347/2018.
P.Nemšáková - KFSM návrh dodatku odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR jednohlasne odporučila predložený návrh dodatku schváliť.
Diskusia :
Ing. Antalová – akým spôsobom bude ošetrená oprávnenosť nároku na príspevok –
odobratie obeda?
Mgr. Hevery – mesto plánuje zaviesť v základných školách čipový systém. Všetky ZŠ majú
tzv. ASC agendu, čo je informačný systém, ktorý umožňuje aj prítomnosť žiaka v škole aj
odobratie obeda.
Mgr. Vojtek – akým spôsobom sú riešené hendikepované deti a deti, ktoré majú intoleranciu
na určité druhy potravín?

Mgr. Hevery – toto upravuje zákon, ktorý stanovuje, že rodič takéhoto dieťaťa predloží
riaditeľovi školy doklad ošetrujúceho lekára, že dieťa je odkázané na diétne stravovanie,
nemôže sa stravovať v škole, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dotáciu 1,2 € za každý deň, v ktorej
bol žiak v škole.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.27/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 25, proti – 0, zdržal sa – 0.
Uznesenie č.27/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na
rok 2019 – 1.zmena
Návrh predložil Ing. Trúsik.
Materiál je pod poradovým číslom 6 .
V zmysle § 14 ods.1 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predkladaná 1.zmena programového rozpočtu
mesta na rok 2019. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu
sú rozpočtované vo výške 23 060 764 €. Podrobne oboznámil prítomných s konkrétnymi
zmenami v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu.
P.Nemšáková - KFSM návrh úpravy odporučila schváliť.
P.Ostrenka - MsR odporučila predložený návrh úpravy rozpočtu schváliť.
Diskusia :
Ing. Mašlonka predložil procedurálny návrh k úprave rozpočtu :
- výdavková časť, bod 4.6 dotácia mesta na podporu zdravotníctva, dotáciu znížiť
z 180 000,-€ na 80,-€.
Uviedol, že Nemocnica s poliklinikou (NsP) požiadala mesto o dotáciu na zakúpenie nového
digitálneho rádiodiagnostického prístroja vo výške 180 000,-€. NsP má uzavretú zmluvu
s dodávateľom tohto prístroja, kde je v časti platieb stanovené, že kúpna cena bude
zaplatená prostredníctvom splátok. Požiadal poslancov, aby podporili zakúpenie prístroja
a pomohli minimálne v prvom roku zabezpečiť financie z mesta, t.j. zaplatiť DPH, 20%-tnú
akontáciu a finančné prostriedky, ktoré sú potrebné do konca prvého roka – 2019, teda
odsúhlasenie dotácie pre NsP vo výške 80.000,-€.
MUDr. Mora – návrh podporuje, NsP má neustále poruchový súčasný prístroj, nový prístroj
spĺňa všetky diagnostické kritériá.
JUDr. Vavrinčík – v kúpnej zmluve s dodávateľom je uvedené, že časová lehota dodania
prístroja je najneskôr 7.12.2018, samotný termín dodania je 10 dní po podpísaní zmluvy, je
zmluva momentálne platná?
Ing. Trstenský- riaditeľ NsP bol svoju požiadavku prezentovať na stretnutí s poslancami, na
túto otázku by bol reagoval. Táto dotácia je účelovo určená v zmysle poslaneckého návrhu,
ktorý predložil Ing. Mašlonka, mesto bude rokovať s riaditeľom NsP o tejto skutočnosti.
MUDr. Mora – je predpoklad, že riaditeľ NsP má prerokované odloženie účinnosti zmluvy tak,
aby bolo naplnené jej pôvodné znenie.
Mgr. Bača – ak teraz poslanci schvália dotáciu vo výške 80.000,-€, ďalší rok bude
navrhnutých znovu 12 splátok až do splatenia sumy, ktorú NsP požadovala?
Ing. Mašlonka – dotácia je viazaná iba na tento rok, NsP využije aj ďalšie možnosti
k získaniu finančných prostriedkov (dotácie, granty, ministerstvo, okolité obce,.....) na
zakúpenie prístroja.
Hlasovanie o poslaneckom návrh Ing. Mašlonku – zníženie dotácie zo 180 000,-€ na
80.000,-€ pre NsP, ktorá bude výhradne slúžiť na zabezpečenie 20%-tnej akontácie,
zaplatenie DPH a zaplatenie 12 mesačných splátok vyplývajúcich zo zmluvy NsP
s dodávateľom prístroja.
Za – 23, proti – 1, zdržal sa – 1.

Návrh bol prijatý.
Ing. Trstenský – v zmene rozpočtu sú uvádzané finančné prostriedky určené na vyplatenie
príspevku na reakreáciu pre zamestnancov v príspevkových a rozpočtových organizáciách
mesta, nejedná sa teda len o organizácie, ktoré zamestnávajú 50 a viac zamestnancov tak
ako je dikcia zákona. Mesto vypláca tieto príspevky aj pre tých, ktorí pracujú v organizácii
kde je 49 zamestnancov, ktorí by nemali nárok na preplácanie príspevkov. Z uvedeného
dôvodu mesto predkladá návrh uznesenia, aby všetci zamestnanci príspevkových
a rozpočtových mesta mali nárok na preplatenie časti rekreačných príspevkov.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.29/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 25, proti – 0, zdržali sa – 0.
Hlasovanie o celkovom návrhu 1.zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2019 so
zapracovaním výšky dotácie pre NSP a preplácania rekreačných príspevkov:
Za – 25, proti – 0, zdržali sa – 0.
Uznesenie č.29/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
(mandátová správa – prítomných 25 poslancov)
9. Menovanie riaditeľa MsKS
Informáciu predložil Ing. Mašlonka.
Materiál je pod poradovým číslom 7.
Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s §5 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme, vyhlásilo dňa 10.1.2019 výberové konanie na funkciu riaditeľa
Mestského kultúrneho strediska, vzhľadom k tomu, že súčasná riaditeľka odchádza
k 1.3.2019 do dôchodku. Primátor mesta menoval komisiu na vyhodnotenie výberového
konania na obsadenie tejto funkciu. Do predmetného výberového konania sa prihlásilo 5
uchádzačov, ktorí sa komisii prezentovali 22.2.2019. Na základe prezentácie jednotlivých
uchádzačov komisia vybrala najlepšieho uchádzača a to Mgr. Ivetu Čechvalovú.
V zmysle zákona o obecnom zriadení menuje a odvoláva riaditeľov príspevkových
a rozpočtových organizácií mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.
Ing. Trstenský predložil návrh na menovanie Mgr. Ivety Čechvalovej na funkciu riaditeľky
MsKS, ktorá sa ako prvá umiestnila vo výberovom konaní. V zmysle rokovacieho poriadku
hlasujú poslanci verejným hlasovaním, primátor mesta požiadal poslancov, aby sa vyjadrili
k spôsobu hlasovania. Poslanci nevzniesli iný návrh.
Ing. Pavlíček predložil návrh uznesenia č.30/2019-MsZ o menovaní Mgr. Ivety
Čechvalovej do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom
Hlasovanie : za – 4, proti – 15, zdržali sa – 5. Návrh nebol prijatý.
Ing. Trstenský skonštatoval, že návrh na menovanie riaditeľky MsKS nebol prijatý.
Mesto vypíše nové kolo výberového konania na obsadenie tohto miesta, do vykonania
nového výberového konania primátor mesta poverí pracovníka MsKS riadením tejto
organizácie.
Uznesenie č.30/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
(mandátová správa – prítomných 24 poslancov)

10. Návrh delegovaného zástupcu zriaďovateľa v rade školy pri Centre
voľného času Nové Mesto nad Váhom
Návrh predložil Mgr. Hevery.
Materiál je pod poradovým číslom 8.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 143/2016-MsZ zo dňa 6.9.2016 bola podľa § 25 ods.
5 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov delegovaná do rady školy pri Centre voľného času, Štúrova ul.
č. 590, Nové Mesto nad Váhom na funkčné obdobie 2016 – 2020 ako zástupca zriaďovateľa
CVČ Mgr. Jana Šteklerová. Nakoľko Mgr. Jana Šteklerová nemôže zo zdravotných dôvodov
ďalej vykonávať svoju činnosť v rade školy, mesto navrhuje odvolať ju k 31.3.2019 z rady
školy podľa § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 a ako zástupcu zriaďovateľa
delegovať do rady školy pri Centre voľného času s účinnosťou od 1.4.2019 Mgr. Tomáša
Malca.
P.Ostrenka - MsR návrh odporučila schváliť.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.31/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 21, proti – 0, zdržali sa – 3.
Uznesenie č.31/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
(mandátová správa – prítomných 24 poslancov)
11. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2018
Správu predložil Ing. Ovšák, náčelník MsP.
Materiál je pod poradovým číslom 9.
Správa obsahuje vyhodnotenie priestupkov, rozbor porušenia VZN, rozbor trestných činov,
činnosť PCO, kamerového systému, hliadkovej činnosti.
V správe sa konštatuje, že MsP v roku 2018 zabezpečovala v roku 2018 plnom rozsahu
základné úlohy vymedzené zákonom o obecnej polícii, prioritou bolo zabezpečovať verejný
poriadok v meste a ochranu jeho obyvateľov.
P.Ostrenka - MsR zobrala správu na vedomie.
Diskusia :
V diskusii vystúpili poslanci : Kolesár, Urminský, Košťál, Mináriková, Mašlonka, Antalová,
Kudlík,Votek, Vyzváry. Ich doplňujúce otázky k predloženej správe sa týkali : celkového
množstva priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, celkovej prevenčnej
činnosti MsP prevencie pri zabezpečovaní bezpečnosti žiakov na prechodoch pri ZŠ,
kameového systému, umiestnenia kamier, nefunkčnosti kamier, monitorovania dopravnej
situácie v meste, pultu centrálnej ochrany, dopravnej situácii na Ul.Weisseho, bezpečnosti
mesta, personálnej stabilizácie príslušníkov MsP, nedostatočného odmeňovania príslušníkov
MsP a z toho vyplývajúcej veľkej fluktuácie. Záverom vyslovili poďakovanie MsP za
doterajšiu prácu.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.32/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0.
Uznesenie č.32/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
(mandátová správa – prítomných 24 poslancov)

12. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok
2018
Správu predložil Ing. Mašlonka.
Materiál je pod poradovým číslom 10.
Uviedol, že komisie pracujú ako iniciatívne, kontrolné a poradné orgány MsZ. Prerokovávajú
materiály, dávajú pripomienky a stanoviská.
Výbory mestských častí zabezpečujú úlohy zverené orgánmi mesta v príslušnej MČ, radia sa
s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja MČ, informujú MsZ a mesto
o požiadavkách občanov.
P.Ostrenka - MsR zobrala správu na vedomie.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.33/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0.
Uznesenie č.33/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
(mandátová správa – prítomných 24 poslancov)
13. Správy z následných finančných kontrol
Správy predložil Ing. Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 11.
Hlavný kontrolór predkladá podľa par.18 f,ods.1, písm. d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení MsZ správy o výsledkoch kontroly. V súlade s týmto ustanovením sú predkladané
správy. Obsah kontrol je podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, par.18d.,
zameraný najmä na kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta, kontrolu súladu finančných operácií mesta so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení mesta, dodržiavania interných predpisov mesta, uzatvorených
zmlúv, kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi týkajúcich sa
hospodárenia a nakladania s prostriedkami mesta, kontrolu odstránenia nedostatkov
z predchádzajúcich kontrol v jednotlivých subjektoch a prijaté opatrenia na predchádzanie
ich vzniku.
P.Ostrenka - MsR zobrala správy na vedomie.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.34/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 2.
Uznesenie č.34/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7 .
(mandátová správa – prítomných 24 poslancov)
14. Vyhodnotenie činnosti HK mesta za rok 2018
Vyhodnotenie predložil hlavný kontrolór Ing. Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 12.
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods. 1, písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti. V súlade s týmto
ustanovením je predkladaná uvedená správa.
Správa obsahuje výsledky kontrol, ktoré hlavný kontrolór vykonal a ktoré boli poslancom
priebežne počas roka 2018 predložené .
P.Ostrenka - MsR zobrala správu na vedomie.

Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.35/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasoval – 1.
Uznesenie č.35/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7 .
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
15. Návrh Zmeny a doplnkov Územného plánu urbanistickej lokality č.21 –
urbanistický obvod 4 a vypracovanie Dodatku k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Nové Mesto and Váhom č.1/1998-VZN – O regulatívoch
územného rozvoja mesta
Návrh predložil Ing. Špánik.
Uviedol, že dôvodom predkladania tohto návrhu boli výstupy zo zasadnutí komisie výstavby
a rozvoja mesta, pripomienky odborníkov, ktorí sú členmi komisie. Ide o investičný zámer
výstavby rodinných domov a bytových domov v urbanistickej lokalite č.21 za Billou.
Návrh predstavuje zmenu v návrhu podlaží bytových domov na maximálne 6 podlaží (v
predchádzajúcej zmene ZaD č.11.2 bol MsZ schválený maximálny počet podlaží 8). V tejto
lokalite by výstavbou 8 podlažných bytových domov vznikli problémy s dopravou,
nadmerným množstvom ľudí a pod.
Diskusia :
Ing. Blaško ZaD č.11.2 bola poslancami schválená v roku 2018. V rámci územného konania
môže dať mesto stanovisko, že počet podlaží v danej lokalite nie je vhodný.
Ing. Trstenský – zúčastnil sa rokovaní komisií výstavby, na ktorých bolo uložené
potencionálnemu investorovi, aby vypracoval vizualizáciu, riešil cyklistické chodníky,
možnosť lepšieho prístupu do tejto lokality, možnosť riešenia dopravy kruhovým objazdom
na Ul.M.R.Štefánika, rokovania s Billou o možnosti cez prístupovú komunikáciu Billy
využívanú na zásobovanie a parkovacie miesta, riešiť dopravnú situáciu na Ul.kpt.Nálepku.
Teraz vlastne investor nemá priestor, aby tieto problémy, pripomienky riešil. Je si treba
uvedomiť, že ide o novú zmenu zmien a doplnkov ÚP plánu č.12 s určitými lehotami, cca 10
mesiacov bude trvať kým bude predložená do MsZ. Bolo by vhodné, aby mesto naďalej
rokovalo s potencionálnym investorom o všetkých námietkách. Ak bude dnes schválený
návrh na zmenu ZaD č.12 odporúča, aby sa naďalej rokovalo s potencionálnym investorom
v tejto lokalite.
Ing. Špánik – súhlasí, aby mesto naďalej rokovalo s investorom, i keď z rokovaní komisie
výstavby mal pocit, že investor nemieni ustúpiť zo svojich požiadaviek.
Bc.Kudlík – mestu chýba ucelený koncept, zelené generely, oddychové zóny.
Ing. Vienerová – poslanci v minulosti túto zmenu odsúhlasili, mrzí ju to, vizualizáciu tohto
územia videla, ktorá predstavovala 6 podlažné bytové domy.
Mgr.Vojtek – nestotožňuje sa s tým, aby v predmetnej lokalite bola výstavba bytových
domov, riešenie dopravy pri týchto veľkých investičných projektoch je problém. Ak by to boli
iba rodinné domy, mesto by nemuselo riešiť dopravu, zahltenie križovatiek.
MUDr. Mora – na MsZ v minulom roku poslanci schvaľovali zmeny a doplnky č.11.2, boli
predkladané tri zmeny, vystúpil s pripomienkou k zmene funkčného využitia lokality pri Bille,
k navrhovaným podlažiam bytových domov. Požiadal poslancov, aby pri takýchto zmenách
poslanci hlasovali vždy v záujme občanov, víta tento bod, pre budúcnosť však odporúča
vzhľadom na závažnosť predkladaného návrhu predprerokovanie pred MsZ.
JUDr. Vavrinčík – mesto by malo investora, ak bude návrh schválený, o tejto skutočnosti
informovať, aby nenastali problémy.
Ing. Špánik – zdieľa návrh poslanca Moru, v roku 2018 ho v návrhu podporil.
P.Kolesár – mesto by sa malo vážne zaoberať nad funkciou hlavného architekta, takéto
prípady ukazujú, že je to potrebné.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.36/2019-MsZ.

Hlasovanie : za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0.
Uznesenie č.36/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. .
(mandátová správa – prítomných 24 poslancov)
16. Rôzne
Ing. Trstenský – predložil poslancom návrh na schválenie investičného zámeru výstavby
verejného kúpaliska na Ul.Bzinskej a vypracovanie podmienok architektonickej súťaže na
výstavbu kúpaliska. Mesto reaguje na požiadavky občanov, ktoré boli v minulom volebnom
období, aby mohlo tento investičný zámer realizovať potrebuje súhlas MsZ. Budú
vypracované podmienky architektonickej súťaže na výstavbu verejného kúpaliska a ďalšie
kroky vyplývajúce z tohto procesu.
Diskusia :
Bc. Vidlička – má mesto určenú presnú lokalitu na Ul.Bzinskej?
Ing. Trstenský – ide o lokalitu pred postavenými rodinnými domami na Ul.Bzinskej (na konci
kasární). Mesto tu vlastní pozemky o výmere cca 7 ha, presná lokalizácia bude predmetom
samotného návrhu.
JUDr.Vavrinčík – vyjadril podporu k tomuto návrhu, má mesto už vizualizáciu, špecifikované
ekonomické podmienky a ostatné náležitosti, ktoré musí takýto zámer spĺňať?
Ing. Trstenský – zatiaľ nie, mesto má spracovanú urbanistickú štúdiu, ktorú spracovala
Fakulta architektúry pred 2 rokmi pri riešení celého komplexu vojenských kasární na
Ul.Bzinskej.
Mgr. Bača – podporuje návrh v tejto lokalite, ktorá bude dostupná pre občanov, hlavne pre
matky s deťmi a seniorov.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.37/2019-MsZ.
Hlasovanie : za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0.
Uznesenie č.37/2019-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7.
(mandátová správa – prítomných 24 poslancov)
17. Záver
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 1.zasadnutia
mestského zastupiteľstva.

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

Overovatelia :
...........................................
...........................................
Zapísala : Vaňková

