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Z á p i s n i c a 
 

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 13. decembra 2022 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  Ing. Tomáš Urminský, Mgr. Ján Vojtek, Mgr. Tomáš Malec, PhD. 
 
Prizvaní:        riaditelia a zástupcovia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, náčelník MsP 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, zapisovateľa, 
skrutátora, schválenie programu  

2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Poverenie zástupcu primátora a voľby členov orgánov podľa Zákona o obecnom 

zriadení a Štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom: 
- poverenie poslanca na zastupovanie primátora a určenie platu zástupcu  
  primátora 
- návrh členov MsR 
- návrh na zriadenie komisií MsZ, určenie počtu členov, voľba predsedov,  
  podpredsedov a tajomníkov komisií 
- návrh členov komisií zriadených na základe zákona o sťažnostiach a ústavného  
  zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
- návrh na určenie poslanca na zvolávanie zasadnutí MsZ v prípadoch podľa § 12  
  ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta  zákona  
  o obecnom zriadení 
- návrh členov výborov mestských častí  
- návrh na predsedov VMČ 

5. Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 
6. Plat primátora 
7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad 

Váhom č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom  

8. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad 
Váhom č. 1/2011 – o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky 
úhrady za sociálne služby na území mesta 

9. Návrh - účelové určenie dotácií na podporu prioritného športu 
10. Správa o výsledku kontroly hospodárenia 
11. Prerokovanie záznamu o výsledku kontroly príjmov obcí na poskytovanie 

kvalitných služieb občanom počas pandémie KA-005/2022/1070 
12. Návrh na schválenie nových členov dozornej rady Mestského bytového podniku 

Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 
13. Rôzne 
14. Záver 
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1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 
programu  
 

Primátor mesta Ing. František Mašlonka otvoril 1. zasadnutie MsZ, privítal poslancov 
a ostatných prítomných a súčasne predložil návrh zmeny programu, a to tak, aby za bod 12. 
bol zaradený nový bod 13. – Návrh na udelenie čestného občianstva prof. Ing. Bohumilovi 
Kováčovi, PhD.  Ďalšie body budú nasledovať v posunutom poradí podľa programu.  
 
Hlasovanie o zmene programu podľa predloženého návrhu: 
za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh na zmenu programu bol prijatý. 
 
Nakoľko k programu rokovania neboli vznesené žiadne iné návrhy, primátor mesta Ing. 
Mašlonka požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 1. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
Ing. Mašlonka konštatoval, že program rokovania 1. Z MsZ bol schválený. 
  

Uznesenie č. 6/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
Hlasovanie o programe bolo súčasne aj prezentovaním poslancov s konštatovaním, že 
mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné s počtom poslancov 16, z celkového počtu 19. 
Z neúčasti na  rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili Ing. Tomáš Urminský, Mgr. 
Ján Vojtek, Mgr. Tomáš Malec, PhD. Primátor mesta Ing. Mašlonka určil za overovateľov 
zápisnice poslancov p. Miroslava Ostrenku a Mgr. Jaroslava Baču. Zapísaním zápisnice bola 
poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa MsÚ. Za skrutátora, v prípade výpadku 
hlasovacieho zariadenia, určil Ing. Miroslava Trúsika, vedúceho oddelenia OFIS – MsÚ. 
 
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom. 
 
 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Mašlonka predložil návrh na zloženie návrhovej a volebnej komisie:  
 

a) návrhovú komisiu v zložení: 
 
           predseda: Mgr. Ján Pavlíček 
           člen:         Ing. Daniel Kopunec             
           člen:         MUDr. Karol Durdík 
 

b) volebnú komisiu v zložení: 
 

           predseda: MUDr. Marián Mora 
           člen:          Mgr. Dana Uhríková            
           člen:          Dipl. Ing. Ľuboš Tupý     
    
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
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Poslanci návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 7/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov)  
   
 

3. Kontrola uznesení  MsZ 
 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ - 24. riadneho a 13. 
mimoriadneho, predložil hlavný kontrolór Mgr. Peter Bača. 
 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 8/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 8/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
    

4. Poverenie zástupcu primátora a voľby členov orgánov podľa Zákona 
o obecnom zriadení a Štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom: 

 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 2 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
- poverenie poslanca na zastupovanie primátora a určenie platu zástupcu  
  primátora 

 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 14, proti - 0, zdržali sa - 1, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ zobrali návrh na vedomie. 
 

Uznesenie č. 9/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 15 poslancov)       
 

- návrh členov MsR 
 
MUDr. Marián Mora predložil návrh na verejné hlasovanie členov MsR. 
Hlasovanie o návrhu: 
za – 15, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0 
Návrh poslanca MUDr. Moru bol prijatý. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 10/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 10/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 

- návrh na zriadenie komisií MsZ, určenie počtu členov, voľba predsedov,  
  podpredsedov a tajomníkov komisií 

 
Komisie MsZ a počty členov: 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 11/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 11/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
Predsedovia komisií MsZ: 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 12/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 12/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
Podpredsedovia komisií MsZ: 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 13/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 13/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
Tajomníci komisií MsZ: 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 14/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 14/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
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Členovia komisií MsZ: 
Diskusia: JUDr. Vavrinčík požiadal o doplnenie členov do Komisie pre rozvoj bývania p. Tibora 
Kubicu a do Komisie školstva, mládeže a športu Bc. Zdenka Matejdesa. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 15/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 15/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 

- návrh členov komisií zriadených na základe zákona o sťažnostiach a ústavného  
  zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 
Komisia na riešenie sťažností: 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 16/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 15, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 16/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 

 (mandátová správa – prítomných 15 poslancov) 
 
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií: 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 17/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 17/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 

- návrh na určenie poslanca na zvolávanie zasadnutí MsZ v prípadoch podľa § 12  
  ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta  zákona  
  o obecnom zriadení 

 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 18/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 18/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 

- návrh členov výborov mestských častí a návrh na predsedov VMČ 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 19/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 19/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
  

5. Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 
 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 3 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Rokovací poriadok stanovuje pravidelné zasadania MsZ na území mesta Nové Mesto nad 
Váhom. Rokovacím dňom je utorok. Rokovanie začína o 14:00 hod. a pokračuje najdlhšie do 
22:00, ak MsZ nerozhodne inak. Zasadacia miestnosť MsZ je na ul. Palkovičovej č.4. 
 
Harmonogram zasadaní v roku 2023: 
 
 

zasadanie Termín 

2. Zasadanie 21. februára 

3. Zasadanie 25. apríla 

4. Zasadanie 20. júna 

5. Zasadanie 19. septembra 

6. Zasadanie 5. decembra 

 

Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 20/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 16, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali harmonogram na vedomie. 
 

Uznesenie č. 20/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov)    
  
 

6. Plat primátora 
 

Návrh predložil: Mgr. Andrej Neuschl 
Materiál je pod poradovým číslom: 4 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Podľa zákona 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), primátorovi patrí plat, ktorý 
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 
násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  
Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 
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Diskusia:  
V rámci diskusie dal poslanec JUDr. Vavrinčík návrh na určenie odmeny vo výške 10%. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
za – 6, proti – 7, zdržali sa – 2, nehlasovali – 1 
Návrh poslanca JUDr. Vavrinčíka nebol prijatý.  
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 21/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 10, proti - 2, zdržali sa - 4, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 21/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov)  
   
  

7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové 
Mesto nad Váhom č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad 
Váhom 
 

Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom: 5 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 194/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov stanovuje s účinnosťou od 
02.01.2023 tzv. primerané donáškové vzdialenosti pri triedení papiera, plastov, skla, kovov 
a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky. V praxi to znamená, že 
s účinnosťou od 02.01.2023 platí v rodinných domoch tzv. nulová donášková vzdialenosť 
pre triedenie papiera, plastov, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov 
na báze lepenky. Pri bytových domoch musia byť farebné nádoby pre triedenie komodít  na 
mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Cieľom tejto zmenenej legislatívy je zvýšenie 
miery triedenia komunálnych odpadov. Občanom by to malo priniesť vyšší komfort a blízkosť 
(dostupnosť) danej služby.  
Podľa platného VZN mesta v súčasnosti obyvatelia v rodinných domov triedia odpad do 
spoločných zberných nádob rozmiestnených v uliciach. S výnimkou skla bude takýto spôsob 
triedenia od začiatku roku 2023 v rozpore s právnymi predpismi SR na úseku odpadového 
hospodárstva. Mesto je povinné zmeniť spôsob triedenia v rodinných domoch.  
Zmeny nastávajú:  

- v článku 15 VZN mesta: Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov 
(triedený zber –  papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky)  

- v článku 24 VZN mesta: Zber komunálneho odpadu z chatovej oblasti Zelená voda 
- v príslušných prílohách VZN mesta: príloha č. 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. 

Ostatné ustanovenia VZN mesta zostávajú nezmenené.   
 
Diskusia: 
V diskusii postupne vystúpili poslanec Dipl. Ing. Tupý s pripomienkou, že podľa neho sa 
vraciame s týmto riešením späť. Ďalej vystúpil poslanec p. Kolesár a poslanec JUDr. Vavrinčík 
s otázkou, aké veľké vrecia budú dané do domácností, a či existuje aj plán „B“, ak by tento 
systém nefungoval. 
Na otázky odpovedal a problematiku objasnil riaditeľ TSM Ing. Mgr. Martin Kyselý. Do 
jednotlivých rodinných domov bude dodaných 12 vriec v objeme 120 l, na každý mesiac jeden 
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kus – papier a plasty samostatne. Ďalej uviedol, že v I.Q. 2023 sa nestiahnu kontajnery 
z kontajnerových státí. Prijatím tohto dodatku plníme povinnosť – nulovú donáškovú 
vzdialenosť na základe vyhlášky MŽP. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 22/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 12, proti – 1, zdržali sa – 3, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 22/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
 

8. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto 
nad Váhom č. 1/2011 – o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia 
a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 

 
Návrh predložila: Mgr. Zuzana Kubrická 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 72 ods. 2 určuje 
Mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný poskytovateľ sociálnej služby sumu úhrady za 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu 
požadovanú od prijímateľov tejto sociálnej služby bola po prepočítaní tejto úhrady na jedného 
prijímateľa najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi 
poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok (ďalej len „EON“) po ich prepočítaní na jeden 
mesiac na prijímateľa sociálnej služby (predpokladané EON za rok 2022 =1 120,00 EUR) a 
priemerným príjmom poskytovateľa sociálnej služby z finančného príspevku ministerstva na 
rok 2023 § 71 ods. 6 (=549,78 EUR). Úhrada prijímateľa sociálnej služby pre rok 2023 môže 
byť v predpokladanej maximálnej výške /1120 – 549,78 = 570,22 EUR/.  
Súčasná  priemerná zmluvná úhrada za sociálnu službu na prijímateľa sociálnej služby v ZPS 
je vo výške 453,59 EUR.                                                                                                    
Navrhovaná priemerná zmluvná úhrada za sociálnu službu na prijímateľa sociálnej služby od 
1.1.2023 by bola po zvýšení cien  v maximálnej výške 526,20 EUR. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 23/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 23/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
 

9. Návrh - účelové určenie dotácií na podporu prioritného športu 
 

Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 7 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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Mesto má okrem podpory športu detí a mládeže záujem podporovať organizovaný šport 
seniorských družstiev, ktoré majú v našom meste dlhoročnú tradíciu, spoločenský význam, 
masovosť členskej základne a zároveň prispievajú k úspešnej propagácii mesta 
prostredníctvom vykonávaného športu. 
Medzi spoločensky významné športy v meste patrí viacero športov a športových klubov, 
v ktorých jednotlivci a družstvá dosahovali a dosahujú významné športové úspechy na 
celoslovenskej úrovni. Zároveň je potrebné zohľadňovať časovú a finančnú náročnosť športu 
s pohľadom na pôsobenie v dlhodobej klubovej súťaži.   
MsZ v zmysle § 5a a § 7 VZN č. 2/2020 môže určiť prioritný šport a výšku dotácie, ako 
percentuálny podiel z celkovej dotácie schválenej v príslušnej kapitole programového rozpočtu 
mesta, ako aj výšku dotácie pre jednotlivý prioritný šport, ak bolo schválených viacero športov 
ako prioritné. 
 
Diskusia:  
MUDr. Bielik podal pozmeňujúci návrh, aby sa dotácia rozdelila medzi prioritné seniorské 
športy a mládež v pomere 50% a 50% s tým, že prerozdelenie medzi AFC a VK zostáva 
v nezmenenom pomere. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
za –12, proti – 2, zdržali sa – 1, nehlasovali – 1 
Návrh poslanca MUDr. Bielika bol prijatý.  
 
Po upozornení poslancom JUDr. Vavrinčíkom, že sa ešte nehlasovalo o celom uznesení, sa 
pokračovalo v diskusii v tomto bode. 
 
JUDr. Vavrinčík s odôvodnením, že členská základňa MVK a VK je väčšia ako klubu AFC podal 
pozmeňujúci návrh, aby dotácia bola prerozdelená medzi AFC a VK v pomere 50% a 50%. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
za –10, proti – 4, zdržali sa – 2, nehlasovali – 0 
Návrh poslanca JUDr. Vavrinčíka bol prijatý.  
 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Dipl. Ing. Tupý tiež s pozmeňujúcim návrhom, aby dotácia medzi 
seniorské prioritné športy a mládež bola prerozdelená v pomere 40% a 60%. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
za – 5, proti – 6, zdržali sa – 5, nehlasovali – 0 
Návrh poslanca Dipl. Ing. Tupého nebol prijatý.  
 
V diskusii ešte vystúpila poslankyňa Ing. Antalová s pripomienkou, aby boli poslanecké návrhy 
vopred predrokované, aby neboli dávané len tak pocitovo. Samozrejme, každý má na to právo, 
ale musíme vychádzať z nejakých čísiel a diskusií so samotnými klubmi. To nehovorím len 
o prioritných, ale aj o ostatných kluboch. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 24/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 12, proti – 1, zdržali sa – 2, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 24/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 15 poslancov) 
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10. Správa o výsledku kontroly hospodárenia 
 
Návrh predložil: Mgr. Peter Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 8 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom na II. 
polrok 2022, schváleného uznesením  Mestského zastupiteľstva č. 505/2022 Msz dňa 
28.6.2022 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór ako oprávnená osoba vykonal kontrolu 
hospodárenia v kontrolovanom subjekte:  
Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov súvisiacich s hospodárením organizácií, nakladanie s majetkom, ktorý im 
bol zverený do užívania, preverenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s 
finančnými prostriedkami z rozpočtu obce a z vlastných zdrojov za obdobie 2021.  
Program kontroly bol zameraný na rozbor plnenia príjmov organizácie podľa ukazovateľov 
schváleného rozpočtu za kontrolované obdobie a rozbor čerpania výdavkov organizácie podľa 
ukazovateľov schváleného rozpočtu vrátane zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov 
za kontrolované obdobie. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 25/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 15, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ správu zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 25/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 15 poslancov) 
 
 

11. Prerokovanie záznamu o výsledku kontroly príjmov obcí na poskytovanie 
kvalitných služieb občanom počas pandémie KA-005/2022/1070 

 
Návrh predložil: Mgr. Peter Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 9 
Materiál na preštudovanie bol k dispozícií u hlavného kontrolóra mesta. 
 
V dňoch 1.6.2022 až 5.9.2022 sa uskutočnila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR 
v kontrolovanom subjekte – mesto Nové Mesto nad Váhom – ktorá bola zameraná na kontrolu 
príjmov obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie. Účelom kontroly 
bolo posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na 
pandémiu COVID 19 a vývoj príjmov obcí za obdobie 2020 a rokov 2018 – 2021 pre 
porovnanie vývoja. Predmetom kontroly bolo : 

1. postavenie obcí v systéme krízového riadenia 
2. vplyv pandémie na plnenie rozpočtu a likviditu obcí 
3. opatrenia počas pandémie na kvalitné poskytovanie služieb.  

Nakoľko počas kontrolnej akcie neboli zistené nedostatky, bol vypracovaný záznam o výsledku 
kontroly a tento bol dňa 7.11.2022 odovzdaný mestu. 
 
Diskusia:  
JUDr. Vavrinčík – ako dopadla kontrola? 
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Mgr. Bača – hlavný kontrolór – kontrola skončila veľmi dobre. Neboli zistené žiadne nedostatky 
a ani mesto nebolo vyzvané na odstránenie nejakých nedostatkov. Z celej kontroly máme 
preto len záznam.  
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 26/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ výsledok kontroly zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 26/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
 

12. Návrh na schválenie nových členov dozornej rady Mestského bytového 
podniku Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 

 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom:10 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom je zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti Mestský 
bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná 
rada. Podľa Stanov spoločnosti je dozorná rada päťčlenná. Traja členovia dozornej rady sú 
poslancami MsZ Mesta Nové Mesto nad Váhom a dvaja členovia dozornej rady sú z radov 
obyvateľov Mesta Nové Mesto nad Váhom, t. j. majú na území mesta trvalý pobyt. Členom 
dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. Opätovné vymenovanie tej istej osoby za člena 
dozornej rady je možné. Funkcia člena dozornej rady skončí uplynutím funkčného obdobia 
MsZ Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, ak ide o člena dozornej rady - poslanca MsZ, t. j. zánikom mandátu 
poslanca MsZ.  
Za nových členov dozornej rady - poslancov MsZ sa navrhujú:  
Ing. Iveta Antalová 
Ing. Daniel Kopunec 
Ing. Tomáš Urminský 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 27/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ predložený návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 27/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
 

13. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Nové Mesta nad Váhom 
prof. Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi, PhD. 
 

Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom: 11 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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Čestné občianstvo v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení 
v platnom znení a ôsmej časti Štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom, čl. 1, ods1) je udeľované 
osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom  zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho 
obyvateľom, podieľali na rozvoji priateľstva medzi národmi alebo ktoré obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné 
občianstvo mesta.  
Dôvodom udelenia čestného občianstva prof. Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi, PhD. je  
dlhoročná spolupráca s mestom Nové Mesto nad Váhom, ktorá začala v r. 1991. 
 
Diskusia:  
Ing. Antalová – vítam a ďakujem za toto gesto. Zároveň sa chcela informovať, ako prebehne 
odovzdanie čestného občianstva a či týmto sa ukončuje spolupráca s p. prof. Kováčom. 
Odpovedal Ing. Petkanič a primátor mesta Ing. Mašlonka – nie, spolupráca nekončí a akt 
odovzdania čestného občianstva prebehne v súlade so štatútom mesta a poslanci budú 
vopred informovaní. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 28/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 28/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 16 poslancov) 
 
 

14. Rôzne 
 

V bode rôzne postupne vystúpili: 
Ing. Antalová sa informovala o postupe prác pri oprave spadnutého stropu v spoločenskom 
dome. Odpovedal Ing. Petkanič – aktuálne sa rieši projektová dokumentácia, bude musieť 
prebehnúť rekonštrukcia celej strechy, odhadovaná investícia je cca 300.000,- EUR. Časovo 
to nevieme zatiaľ odhadnúť, dokumentácia by mala byť do konca roka. Potom sa bude musieť 
ísť do súťaže, ale na zimu určite nebudeme otvárať strechu. 
JUDr. Vavrinčík predniesol podnet, či by bolo možné dať pre členov bytovej komisie niečo 
naviac, chodia po domoch a bytoch na kontroly, možno aj parkovacie preukazy. K tomuto 
návrhu sa pripojila aj poslankyňa Mgr. Skovajsová za komisiu sociálnu a zdravotnú, tak isto 
členovia tejto komisie preverujú situáciu v rodinách. Primátor Ing. Mašlonka poďakoval za 
tento podnet, plánuje stretnutie poslancov v januári 2023. 
Ďalší podnet bol od poslanca Ing. Kopunca, ktorý sa týkal osvetlenia na ulici Športovej 
a Javorinskej. K tomuto sa pridala aj poslankyňa Ing. Antalová. 
Odpovedal Ing. Mgr. Kyselý – osvetlenie je nastavené podľa východu a západu mesiaca, 
nastaviť sa dá ale len nové osvetlenie. Tieto ulice si ešte preveria. Zároveň požiadal, aby 
občania na nahlasovanie porúch používali len facebook TSM a ich infolinku. Nie je v silách 
pracovníkov, aby sledovali všetky stránky na sociálnych sieťach. 
JUDr. Vavrinčík sa informoval o situácii s diviakmi a ich výskytom na sídliskách. Odpovedal 
náčelník MsP Ing. Madara – situácia je monitorovaná, MsP spolupracovala po zasadnutí 
krízového štábu mesta s okresným úradom a poľovníckym združením, je naplánovaný 
a povolený odstrel problematických  a dominantných jedincov. Obyvatelia sídlisk budú 
informovaní, odstrel bude regulovaný. 
V diskusii sa o slovo prihlásil občan p. Urminský.  
Hlasovanie o udelení slova: za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
P. Urminský po udelení slova vystúpil s informáciou o možnosti organizovania Považského 
maratónu a poprosil o pomoc a spoluprácu poslanecký zbor. S tým, aby po ukončení MsZ mu 
zanechali kontakty tí poslanci, ktorí sú ochotní sa zapojiť do organizácie maratónu. 
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15. Záver 
 
Ing. Mašlonka ukončil bod Rôzne. Poďakoval všetkým za účasť na 1. riadnom zasadnutí MsZ 
a zasadnutie MsZ ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Zapísala: Ivana Madarová 


